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ABSTRAK 

Krisdianto. 2015. Konsep Hypnoteaching Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Drs. Waris 

 

Kata Kunci : Hypnoteaching, Psikologi Pendidikan Islam. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan, namun dalam pendidikan 

Islam masih diselimuti berbagai macam problematika yang belum menemukan 

solusi yang signifikan dari masa ke masa hingga saat ini. Diantara problematika 

yang menjadi dilemma bagi dunia pendidikan Islam terkait dengan metode dalam 

proses pembelajaran. Persoalan-persoalan yang selalu menyelimuti dunia pendidikan 

Islam sampai saat ini adalah seputar tujuan dan hasil yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, metode pembelajaran yang statis dan kaku, sikap dan mental 

pendidik yang dirasa kurang mendukung proses dan materi pembelajaran yang tidak 

progresif. Metode hypnoteaching adalah salah satu dari sekian banyak metode 

belajar yang inovasi dan fresh untuk mendukung para pendidik untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan khususnya pendidikan Islam. 

Dari latar belakang di atas memunculkan tujuan : (1). Bagaimana penanaman 

sugesti positif dalam hypnoteaching menurut perspektif psikologi pendidikan Islam 

? (2). Bagaimana keteladanan pendidikan dalam hypnoteaching menurut  perspektif 

psikologi pendidikan Islam ? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian studi Kepustakaan (Library Research), 

pendekatan yang digunakan ialah pendekatan literer. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

di dasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang memuat konsep Hypnoteaching. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan 

data menggunakan tehnik editing,organizing dan analizing, serta analisis data menggunakan 

metode analisis deskriptif dan menggunakan tekhnik content analysis. 

Dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa: (1). Hypnoteaching dalam dunia 

pendidikan merupakan improvisasi metode pembelajaran dalam upaya optimalisasi 

kegiatan belajar mengajar yang mana dalam penerapannya guru membangun 

suasana pembelajaran dengan anak didik melalui sugesti positif baik dari segi 

komunikasi serta sikap, perilaku, dan tingkah laku seorang guru yang dilakukan 

secara terus-menerus, sehingga sugesti tersebut menancap dalam pikiran bawah 

sadar anak didik. Oleh karena itu anak didik merasa nyaman dan mereasa senang 

dalam suasana pembelajaran. (2). Kaitannya dengan metode pengajaran dalam 

perspektif psikologi pendidikan Islam, hypnoteaching merupakan metode 

penanaman kepribadian dan  dengan membawa konsep keteladanan yang dilakukan 

berulang-ulang dan bertahap serta sistematis. Ini merupakan cara Allah Swt. 

mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panutan yang baik bagi umat Islam 

sepanjang sejarah dan bagi manusia disetiap masa dan tempat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan psikologi 

agama.  Yaitu  pada  penanaman nilai-nilai  kebaikan dan keadilan dalam diri 

seseorang. Menurut Quraish Shihab, tujuan pendidikan  al-Qur`an  (Islam)  

adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu 

menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah-Nya, serta guna 

membangun  dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah Swt. 

Bahkan psikologi agama sering digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam 

pelaksanaan pendidikan  Islam. Misalnya dalam perkembangan agama pada 

anak, terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dimulai dari keluarga, 

sekolah dan lingkungan masyarakat.
1
 

Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan
2
, namun dalam 

pendidikan Islam masih diselimuti berbagai macam problematika yang belum 

menemukan solusi yang signifikan dari masa ke masa hingga saat ini. Diantara 

problematika yang menjadi dilema bagi dunia pendidikan Islam terkait dengan 

metode dalam proses pembelajaran. Banyak pendapat oleh beberapa tokoh yang 

mengungkapkan tentang ketidak efektifan dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam.  

                                                           

       
1
 Quraish Shihab, Wawasan Al Qur‟an, (Bandung: Mizan, 2007),  434-435 

       
2
 H.A.R Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional, (Jakarta : PT. RINAKA CIPTA, 2006), 75. 
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Armai Arief mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang selalu 

menyelimuti dunia pendidikan Islam sampai saat ini adalah seputar tujuan dan 

hasil yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, metode pembelajaran 

yang statis dan kaku, sikap dan mental pendidik yang dirasa kurang mendukung 

proses dan materi pembelajaran yang tidak progresif.
3
 

Dalam bukunya Muhaimin ada beberapa kritik-kritik internal 

diantaranya : Pertama, PAI kurang  bisa mengubah pengetahuan agama yang 

kognitif menjadi “makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan 

terhadap nilai-nilai keagamaan yang yang perlu diinternalisasikan dalam diri 

peserta didik, kedua, PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama 

dengan program-program pendidikan non agama, ketiga, PAI kurang 

mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau 

kurang ilustrasi konteks sosial budaya, dan bersifat statis akontekstual, dan 

lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agam 

sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.
4
 

Kemudian dalam bukunya Muhaimin yang berjudul  Paradigma 

Pendidikan Islam, beliau mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan 

cenderung normatif. Kurang kreatifnya guru agama dalam menggali metode 

                                                           

       
3
 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Media Group, 

2008), 1.  

       
4
 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 56. 
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yang bisa dipakai untuk pendidikan agama menyebabkan pelaksanaan 

pembelajaran cenderung monoton. 

Tentunya dari beberapa pendapat tersebut bahwa garis besar persoalan 

yang dihadapi dunia pendidikan Islam mengkerucut pada penerapan metode 

belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru agama Islam. Metode 

merupakan seni dalam pentransferan ilmu pengetahun yang sangat signifakan 

pengaruhnya terhadap pemahaman dan daya tangkap seorang peserta didik. 

Berdasarkan realita yang ada, bahwa penyamapain yang menarik akan 

membawa suasana yang menyenangkan dan lebih disenangi oleh peserta didik 

sekalipun materi yang sedang disampaikan tidak menarik. Sebaliknya, materi 

yang menarik tetapi penyampaian materi yang dibawakan oleh seorang tidak 

menarik dan cenderung monoton akan membawa siswa kekondisi yang tidak 

menyenangkan sehingga materi yang disampaikan sulit dicerna oleh siswa. 

Siswa adalah suatu organisme yang hidup senantiasa mengalami 

perubahan. Perubahan merupakan pertumbuhan dan perkembangan, baik 

jasmani dan rohani secara terus menerus dalam usaha menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.
5
 

Dalam sebuah penilitian yang membahas tentang problematika 

pendidikan agama Islam menyimpulkan bahwa: 1) Pendidikan Islam terlambat 

merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan masyarakat 

                                                           

       
5
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 79.  
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sekarang dan akan datang, 2) system pendidikan Islam kebanyakan masih 

cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora  dan ilmu-ilmu 

social ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan 

matematika modern, 3) usaha pembaharuan pendidikan Islam lebih bersifat 

sepotong-potong dan tidak komprehensif, sehingga tidak terjadi perubahan yang 

esensial, 4) pendidikan Islam tetap berorientasi pada masa silam ketimbang 

berorientasi kepada masa depan, atau kurang bersifat future oriented, 5) 

sebagian pendidikan Islam belum dikelola secara professional baik dalam 

penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikan
6
. 

Hakikat pendidikan Islam harus mencakup kehidupan manusia 

seutuhnya. Pendidikan Islam yang sesungguhnya tidak hanya memperhatikan 

satu aspek saja, seperti aspek aqidah, ibadah dan akhlaknya saja, melainkan 

harus mencakup seluruhnya bahkan lebih luas dari itu. Akan tetapi, tak jarang di 

lapangan, ditemukan bahwa pendidikan nasional maupun pendidikan Islam 

hanya memfokuskan pada satu aspek saja, semisal  aspek aqidah atau aspek 

akhlaknya saja.  Padahal pendidikan Islam harus mencakup semua dimensi 

manusia, yang pada akhirnya dapat menjangkau kehidupan di dunia dan 

akhirat.
7
  

                                                           

       
6
 Ubay, Permasalahan Pendidikan Islam Saat Ini, https://tafsirilmu.wordpress.com,  tgl 15 

januari 2015. 

       
7
 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia , (Jakarta: PT Raja 

Grafindo2005), 242. 
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Terkait pendidikan Islam, pendidikan Islam harus  mempersiapkan 

manusia  supaya beribadah  sebagai  hamba-Nya yang taat,  sehingga  aspek 

ibadah  lebih didahulukan  guna meraih  kesempurnaan insan untuk menggapai 

kebahagian dunia dan akhirat.
8
 

Namun, teori-teori tersebut bertolak belakang dengan  apa  yang terjadi 

di lapangan. Akhir-akhir ini, di tengah-tengah masyarakat terjadi fenomena 

fenomena yang  sangat  memilukan, seperti tindakan kekerasan,  asusila, 

anarkis, kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, bentrok antar warga, seks 

bebas,  dan  korupsi bahkan tidak sedikit  dari  fenomena tersebut menelan 

korban  jiwa  hingga berujung  pada  kematian. Lantas yang menjadi pertanyaan 

sekarang ialah apa gerangan yang menjadi penyebab terjadi itu semua? apakah 

pola asuh dari orang tua dan sekolah  yang selama ini salah,  atau keadaanlah  

yang harus mengharuskan terjadi yang demikian? Tentu jawabannya sangat 

kompleks dan setiap individu memiliki pandangan yang berbeda pula. Akan  

tetapi, ini merupakan pekerjaan rumah bagi semua orang tanpa terkecuali, baik 

orang tua, tenaga pendidik maupun pemerintah. 

Menurut Zakiah Daradjat terjadi fenomena-fenomena tersebut 

mengindikasikan bahwa jiwa mayoritas masyarakat Indonesia mengalami 

ganguan jiwa  (kesehatan mental mengalami gangguan). Terjadinya penyakit 

atau gangguan jiwa tersebut bukan disebabkan kerusakan organik pada tubuh, 

                                                           

       
8
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2007), 47 
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tetapi karena  kondisi jiwa, merasa tertekan,  kecewa, gelisah, was-was dan 

sebagainya. 

Oleh karena  itu, betapa pentingnya peranan agama dan pendidikan 

Islam, dalam rangka  untuk mengatasi  problem-problem gangguan jiwa 

tersebut. Agama memiliki peran yang sangat mendasar dalam memahami esensi 

kejiwaan manusia. Pengaruh keyakinan  agama diyakini oleh seseorang akan 

berimplikasi terhadap perilakunya. Oleh karena itu agama dapat dijadikan dasar 

pijakan psikologi.
9
 

Melalui  jalur pendidikan  Islam,  yakni bagaimana proses bimbingan, 

arahan,  pengajaran dan pembinaan  terhadap peserta didik  itu dilakukan. Sebab  

jalur  tersebut  merupakan jalur yang efektif  untuk digunakan. Pembinaan 

tersebut  dapat dilakukan mulai dari keluarga.  Di sini orang  tua diharapkan  

dapat  menanamkan  pendidikan  tentang  aqidah, budi pekerti (akhlak atau  

moral), dan  lain  sebagainnya  kepada anaknya.  Sebab keluarga  merupakan  

pendidikan pertama  dan utama bagi perkembangan anak selanjutnya.  

Kemudian  dilanjutkan di sekolah,  tentunya  dengan metode atau pendekatan 

yang sesuai  dengan karakteristik peserta. Pendidikan Islam harus bersifat 

integralistik dan komprehensif, yaitu mencakup seluruh dimensi, eksistensi, 

subtansi dan relasi manusia.
10

 

                                                           

       
9
   Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama . (Jakarta: Bulan Bintang 1996), 31.  

       
10

  Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia…, 243. 
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Oleh karena itu maka penerapan metode dalam proses pembelajaran itu 

merupakan salah satu kedudukan yang vital terhadap keberhasilan sebuah 

pembelajaran. 

Firman Allah dalam surat An-Nahl 125 

                             
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah (Hikmah: 

ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara 

yang hak dengan yang bathil) dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
11

 

 

Selain itu, dalam surat Ali Imran ayat 159               
                                                           

       
11

 al-Qur‟an, 16: 125. 
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya.
12

  

 

Oleh karena itu, maka seorang pendidik agama harus mempunyai 

banyak referensi untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam upaya 

penyampaian materi-materi ilmu pengetahuan melalui metode-metode yang 

lebih berinovasi, tetapi tetap pada jalur atau koridor dari tujuan  dan nilai-nilai  

pendidikan agama itu sendiri. 

Kiranya metode hypnoteaching adalah salah satu dari sekian banyak 

metode belajar yang inovasi dan fresh untuk mendukung para pendidik untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan khususnya pendidikan Islam. 

Hipnotis tidak hanya digunakan dalam mengatasi permasalahan yang 

menyangkut kondisi fisik ataupun psikis melainkan juga bisa dimanfaatkan 

                                                           

       
12

 al-Qur‟an, 3: 159. 
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dalam upaya optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Hipnotis jenis yang satu ini 

disebut dengan hypnoteaching. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hariyanto Nurcahyo secra 

harfiah hypnoteaching berasal dari kata hipnosis dan teaching. Dari sini, 

kemudian dapat diartikan bahwa hypnoteaching adalah seni berkomunikasi 

dengan jalan memberikan sugesti agar para siswa menjadi lebih cerdas dengan 

sugesti yang diberikan, diharapkan mereka tersadar dan tercerahkan bahwa ada 

potensi luar biasa yang selama ini belum pernah mereka optimalkan dalam 

pembelajaran. 

Dalam hypnoteaching, sebagaimana yang terjadi pada hipnosis 

umumnya, penyajian materi pelajaran menggunakan bahasa-bahasa bawah sadar 

yang menimbulkan sugesti siswa untuk berkonsentrasi secara penuh pada ilmu 

yang disampaikan oleh guru. 

Beberapa kelebihan dari penerapan metode hypnoteaching. 1) Proses 

belajar mengajar lebih dinamis dan ada interaksi yang baik antara guru dan 

siswa. 2) Siswa dapat berkembang sesui dengan bakat dan minatnya masing-

masing. 3) Proses pemberian keterampilan banyak diberikan dalam 

hypnoteaching. 4) Proses pembelajaran dalam hypnoteachinglebih beragam. 5) 

Siswa dengan mudah dapat menguasai materi karena lebih termotivasi uuntuk 

belajar. 6) Pembeljaran bersifat aktif. 7) Pemantauan terhadap siswa lebih 

intesif. 8) Siswa dapat berimajinasi dam berfikir kreatif. 9) Siswa akan 
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melakukan pembelajaran dengan senang hati. 10) Siswa dapat berkonsentrasi 

penuh terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru.
13

 

Kelebihan inilah yang mengawali penulis untuk lebih dalam lagi 

mengetahui sistematika dari metode hypnoteaching melalui penelitian dan 

berupaya menganalisis metode hypnoteaching dalam perspektif pendidikan 

Islam dan kemudian ditinjau dari psikologi pendidikan Islam dan menyusunnya 

menjadi sebuah skripsi dengan judul KONSEP HYPNOTEACHING DALAM 

PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak dijawab 

dengan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanaman sugesti positif dalam hypnoteaching menurut 

perspektif psikologi pendidikan Islam ? 

2. Bagaimana keteladanan pendidikan dalam hypnoteaching menurut  

perspektif psikologi pendidikan Islam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

                                                           

       
13

 Ibnu Hajar,  Hypnoteaching, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 75. 
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1. Untuk mengetahui penanaman sugesti positif dalam hypnoteaching menurut 

perspektif psikologi pendidikan Islam. 

2. Untuk mengetahui keteladanan pendidikan dalam hypnoteaching menurut  

perspektif psikologi pendidikan Islam. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  secara teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian 

ilmu pendidikan khususnya dalam penerapan belajar peserta didik dengan 

menggunakan hypnoteaching. 

2. Manfaat secara praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pihak yang terkait khususnya bagi guru, diantaranya: 

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru dalam menjalankan 

peran sebagai guru dalam mendidik peserta didik. 

b. Dapat digunakan sebagai metode dalam proses pembelajaran. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
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Penelitian mengenai  hypnoteaching  belum banyak dilakukan, hal ini 

disebabkan karena  hypnoteaching  merupakan sesuatu yang baru dalam 

perkembangan metode pembelajaran.  Namun untuk menunjang penulisan 

skripsi ini penulis melakukan kajian terhadap beberapa skripsi terdahulu 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Liati Syam,  Jurusan Kependidikan Islam,  Fakultas Tarbiyah  dan 

Keguruan,  Universitas Islam Negeri Sunan  Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul  “Strategi Hypnoparenting Dalam Perspektif Pendidikan Islam”yang 

berisi tentang kaitan antara metode  hipnosis/hypnoterapi  dengan proses 

mendidik anak dan strategi  hypnoparenting  dalam perspektif pendidikan 

Islam. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Kaitan antara hipnosis dan 

menididik anak adalah hipnosis digunakan sebagai alat/ metode dalam 

mendidik anak, sehingga komunikasi antar orang tua dan anak efektif. 2) 

Hypnoparenting  dalam perspektif pendidikan Islam yaitu: (a). Membuat 

program berpikir dengan memperhatikan kata-kata pendukung yaitu kata-

kata yang penuh kasih dan lembut, kata-kata pujian, kata-kata yang 

membesarkan hati anak, serta kata-kata bimbingan. (b). memperlakukan anak 

dengan baik. (c). menyampaikan  isi pesan (sugesti) melalui teknik-teknik 

yang diajarkan Rasulullah seperti teknik metafora, teknik modeling, teknik 

modeling, serta teknik imajinasi. 



 

 

 

14 
 

 

2. Skripsi Asri Fitrianti Mutia Sari,  Jurusan  Pendidikan Agama Islam,  

Fakultas tarbiyah dan Keguruan,  UIN Sunan Kalijaga yang berjudul  

“Metode Hypnoteaching Dalam Pembelajaran Menurut  Novian Triwidia 

Jaya dalam Buku Hypnoteaching Bukan Sekedar Mengajar dan  Aplikasinya 

dalam Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam”.  Dalam skripsi ini peneliti 

mengungkapkan tentang metode  hypnoteaching  dalam pembelajaran 

kemudian menafsirkan bagaimana relevansinya terhadap pendidikan agama 

Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : 1) metode  hypnoteaching 

bertujuan untuk menciptakan keadaan kelas yang nyaman dan kondusif 

sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar. 2) metode  hypnoteaching 

cukup relevan dengan pendidikan agama Islam jika ditinjau dari segi tujuan.  

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian 

yang penulis angkat dalam skripsi ini. Pada  skripsi Liati Syam, fokus 

penelitiannya adalah bagaimana pendekatan hipnosis digunakan sebagai 

strategi atau upaya dalam mendidik anak oleh orang tua. Pada skripsi Asri 

Fitrianti Mutia Sari, fokus penelitian adalah menganalisis isi buku  

Hypnoteaching  “Bukan Sekedar Mengajar” Karya Novian Triwidia Jaya. 

Dalam  Hypnoteaching  bukan sekedar mengajar karya Novian Triwidya 

Jaya dijelaskan beberapa metode praktis guna menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan dan tidak membosankan. Metode tersebut dikemas 

langsung dalam empat bab di antaranya, menjadi guru dahsyat, menciptakan 
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keajaiban di ruang kelas, langkah super mudah menguasai kelas, dan cara 

singkat melejitkan potensi siswa. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan literer, yaitu 

sumber datanya atau obyek utamanya adalah bahan-bahan pustaka yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Tahap operasional penelitian 

pustaka ini penulis mengambil bahan informasi yang berkaitan dengan 

hypnoteaching dan sumber data lain yang mendukung. 

Sedangkan jenis penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research), yaitu mengambil bahan-bahan 

penelitian dari beberapa buku atau majalah yang mendukung penelitian ini. 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
14

 

Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu:  

1) HYPNOTEACHING diterbitkan oleh Ar-Ruzz Media karya 

Ali Akbar Navis, S.Pd.,CHt, Cl,   
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 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisus 1996), 65. 
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2) HYPNOTEACHING diterbitkan oleh DIVA press karya Ibnu 

Hajar, M.Pd. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

memberikan infomasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber 

data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data 

primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.
15

 

Sumber data sekunder yang berhubungan dengan hypnoteaching 

seperti: 

1) Hypnoteaching diterbitkan oleh Pustaka Insan Madani tahun 2010 

karya Muhammad Noer.  

2) Dahsyatnya Spriritual Hipnosis diterbitkan Hasanah Media 2010 

karya Abdul Kohar dan Abdul Azis.  

3) Menjadi Guru Dahsyat Guru Yang Memikat (Melalui Pendekatan 

Teknologi Pikiran Bawah Sadar Hypnoteaching dan NLP ) yang 

diterbitkan oleh Simbosa Rekatama Media karya Freddy Faldi 

Syukur tahun 2010. 

4) Psikologi Pendidikan yang diterbitkan Rajawali Pers oleh Nyayu 

Khodijah tahun 2014. 
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5) Pemikiran Tentang Pendidikan Islam oleh Hasan Langgulung yang 

diterbitkan Al Ma‟arif tahun 1980. 

6) Hypnosis In Teaching oleh Andri Hakim yang diterbitkan Visi Media 

tahun 2011. 

7) Psikologi Beljar Pendidikan Agama Islam oleh Futiati Romlah yang 

diterbitkan oleh STAIN Ponorogo Pers tahun 2006.   

Dalam penelitian ini juga mengambil sumber data sekunder lain 

yaitu melalui web, blog, dan media masa yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan 

bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek 

pembahasan yang diteliti. Data dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan 

dan diolah dengan cara: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 

meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, 

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
16

 Teknik 

ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang 
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sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber 

studi dokumentasi. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
17

 

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga 

diperoleh kesimpulan.
18

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model content 

analysis, yakni suatu analisi dalam studi pustaka melalui investigasi tekstual 

terhadap isi pesan atau suatu komunikasi sebagaimana terungkap dalam 

literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini yang 

berorientasi pada upaya membangun sebuah konsep atau meformulasikan 

suatu ide pemikiran melalui langkah-langkah penafsiran terhadap teks. 

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk mebuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteks datanya.
19
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka 

penulisan skripsi disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori atau 

Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian (Pendekatan Penelitian, 

Sumber Data Primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis 

Data) dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II, berisi tentang tinjauan umum tentang pendidikan Islam yaitu 

pengertian pendidikan Islam , ruang lingkup pendidikan Islam,  fungsi 

pendidikan Islam, tujuan umum tentang pendidikan Islam, prinsip pendidikan 

Islam. Tinjauan umum tentang psikologi yaitu pengertian dari psikologi, ruanag 

lingkup psikologi, hubungan psikologi dengan agama. Tinjauan psikologi 

pendidikan Islam, urgensi tentang pendidikan Islam. 

Bab III, berisi tentang tinjauan umum tentang hipnosis yaitu pengertian 

hipnosis, sejarah hipnosis, tugas pikiran. Tinjauan umum tentang hypnoteaching 

yaitu pengertian dari hypnoteaching dan cara kerja hypnoteaching. Juga berisi 

tentang hasil penelitian yakni hypnoteaching dalam proses pembelajaran. 

Tinjauan umum tentang komponen hypnoteaching, penanaman sugesti positif, 

keteladanan pendidik terhadap peserta didik.  
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Bab IV adalah analisis mengenai pandangan psikologi pendidikan islam 

tentang konsep hypnoteaching. 

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan 

hasil akhir dari penelitian, kemudian saran-saran yang diberikan penulis yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Dan diakhiri dengan kata penutup. 
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BAB II 

PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan 

Selama ini buku-buku ilmu pendidikan Islam telah 

memperkenalkan paling kurang tiga kata yang berhubungan dengan 

pendidikan Islam, yaitu (al-tarbiyah) berasal dari kata rabba atau rabaa 

di dalam Al-Qur‟an disebutkan lebih dari delapan ratus kali atau bahkan 

seluruhnya dengan Tuhan, yaitu terkadang dihubungkan dengan alam 

jagat raya beserta isinya dengan manusia pada kata rabbuka (Tuhan-

Mu), rabukum (Tuhan-mu sekalian), rabbukuma (Tuhan-Mu berdua), 

rabuna (Tuhan kami), rabbuhu (Tuhannya), rabbuhum (Tuhan mereka 

semua), rabbiy (Tuhan-ku). 

Karena demikian luasnya pengertian al-tarbiyah maka ada 

sebagian pakar yang tidak sependapat dengan kata al-tarbiyah sebagai 

arti pendidikan karena benda-benda alam selain manusia tidak memiliki 

persyaratan potensial seperti akal, panca indra, hati nurani, insting dan 

fitrah yang memungkinkan untuk dididik.  

Al-ta’lim, kata ini termasuk kata yang paling tua dan banyak 

digunakan dalam kegiatan nonformal dengan tekanan utama pada 
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pemberian wawasan, pengetahuan atau informasi yang bersifat kognitif. 

Atas dasar ini, maka arti al-ta’lim lebih pas diartikan pengajaran dari 

pada pendidikan. Namun, karena pengajaran merupakan bagian dari 

kegiatan pendidikan, maka pengajaran juga termasuk pendidikan.
20

       

Al-ta’dib berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta’diban yang 

dapat berarti education (pendidikan), discipline (disiplin, patuh, dan 

tunduk pada aturan), punishment (peringatan atau hukuman), dan 

chastisement (hukuman-penyucian). Kata al-ta’dib berasa dari kata adab 

yang berarti beradab, sopan santun, tata krama, budi pekerti, akhlak, 

moral, etika.  

Jika ditelusuri ayat-ayat Al-Qur‟an dan matan As-Sunnah secara 

mendalam dan komprehensif sesungguhnya selain tiga kata tersebut 

terdapat kata-kata lain yaitu al-tahdzib (pendidikan akhlak), al-

muwa’idzah (mengajar), al-riyadhah (mendidik jiwa anak dengan 

akhlak mulia), al-tazkiyah (pembinaan mental dan akhlak mulia), al-

talqin (perintah atau anjuran), al-tadris (pengajaran atau mengajarkan), 

al-tafaqquh (kegiatan pendidikan atau pengajaran pendidikan ilmu 

agama Islam), al-tazkirah (peringatan, pengetahuan), al-irsyad 

(menunjukan, bimbingan).
21
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W.J.S. Poerwadarminta, menjelaskan arti pendidikan sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik, dan diberi 

awalan men, menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya 

memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata 

benda, berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan latihan.
22

 

b. Dalam Dictionary Of Education, makna education adalah kumpulan 

semua proses yang memungkainkan seseorang mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku yang bernilai positif di 

dalam masyarakat tempat dia hidup. Istilah education juga 

bermakna sebagai sebuah proses sosial ketika sesorang dihadapkan 

pada penngaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khusunya 

lingkungan sosial) sehingga mereka dapat memiliki kemampuan 

sosial dan perkembangan individual secara optimal.
23

 

c. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis untuk memotivasi, membina, membantu dan 

membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya 

sehingga mencapai kualitas diri yang lebih baik. 
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 Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 18.  
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d. Pendidikan adlah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan 

batin), baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri dalam arti 

tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, 

berbicara dan bertindak, serta percaya diri  dengan penuh rasa 

tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupan 

sehari-hari. 

e. Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia 

dalam segala aspeknya. Pendidikan sebagai aktivitas yang disengaja 

untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga 

membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi.
24

 

f. Pendidikan dalam arti mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmaninya, 

pikiran-pikirannya, maupun terhadap ketajaman dan kelembutan 

hati nuraninya. 

Dari semua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

pendidikan merupakan proses mendidik, membina, mengawasi, 

mengendalikan, mempengaruhi dan mentransmisikan ilmu pengetahuan 

yang dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik untuk 

membebaskan kebodohan, meningkatkan pengetahuan dan membentuk 
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kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan juga merupakan usaha dan upaya para pendidik yang bekerja 

secara interkatif dengan para peserta didik untuk meningkatkan dan 

megembangkan serta memajukan kecerdasan dan ketrampilan semua 

orang yang terlibat dalam pendidikan. Dengan demikian yang 

dikembangkan dan ditingkatkan ilmu pengetahuan dan kecerdasannya 

bukan anak didik tetapi para pendidik dan semua orang yang terlibat 

secara langsung maupun tidak langsung dalam pendidikan. Sebagai 

ilustrasi, orang tua harus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar 

dalam mendidik anak-anaknya sejalan dengan tujuan pendidikan secara 

umum yaitu mencerdaskan anak bangsa. Guru harus ditingkatkan ilmu 

pengetahuannya supaya ilmu yang akan diberikan kepada anak didiknya 

merupakan ilmu yang baru dan mengikuti perkembangan zaman. 

Demikian seterusnya, apabila dunia pendidikan menghendaki kemujuan 

yang maksimal dan kondisional.
25

 

Bilamana pendidikan kita artikan sebagai latihan mental, moral 

dan fisik (jasmaniah) yang menghasilkan manusia berbudidaya tinggi 

untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam 

masyarakat selaku hamba Allah, maka pendidikan berarti menumbuhkan 

personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. 
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Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi 

menggunakan vitamin bagi pertumbuahan manusia.
26

 

Pada dasarnya, semua pandangan tentang pendidikan yang 

berbeda itu bertemu dalam semacam kesimpulan, pendidikan merupakan 

suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan 

dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.
27

 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Penertian pendidikan secara umum, yang kemudian 

dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan yang 

menimbulkan pengertian-pengertian baru yang secara implisit 

menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan 

dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi 

istilah “tarbiyah”, “ta’lim”, “ta’dib” yang harus dipahami secara 

bersama-sama. Ketiga istilah ini mengandung makna amat dalam 

menyangkut manusia dana masyarakat serta lingkungan yang dalam 

hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sam lain. Istilah-istilah 

itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; 

“infomal”, “formal”, “nonformal”. 

Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian, pendidikan Islam 

adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan 
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jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu Islam menyiapkan 

manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang 

danmenyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan 

dan kejahatan, manis dan pahitnya.
28

 

Hasil rumusan Kongres se-dunia II tentang pendidikan Islam, 

melalui seminar tentang Konsepsi dan Kurikulum Pendidikan Islam, 

tahun 1980, dinyatakan bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk 

mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara 

menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, 

perasan dan pancaindra.
29

 

Pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani menuju 

terbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan 

pengertian lain Pendidikan Islam merupakan suatu bentuk kepribadian 

utama yakni kepribadian muslim. Kepribadian yg memiliki nilai-nilai 

agama Islam memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-

nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk 

individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut 
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 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 16.  
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ukuran Allah dan isi pendidikan adalah mewujudkan tujuan ajaran 

Allah.
30

 

Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetiknya hasilnya di akhirat”31 

Senada dengan hal ini Ahmat D. Marimba mendefinisikan Pendidikan 

Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.
32

 

Menurut Dr. Muhammad Fadil Al-Djamaly, pendidikan Islam 

adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik 

dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya dengan kemampuan 

dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar).
33

 

Pendapat di atas didasarkan atas firman Allah dalam surah Ar-

Ruum ayat 30 dan An-Nahl ayat 78 sebagai berikut: 
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31
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Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahu.
34

 

              
Telah pasti datangnya ketetapan Allah[818]  Maka janganlah 

kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha suci Allah 

dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
35

 

 

Istilah pendidikan Islam dalam konteks Islam pada umumnya 

mengacu pada term al-tarbiyah, al-ta’dib, al-ta’lim. Dari istilah ketiga 

tersebut yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah 

term al-tarbiyah. Sedangkan al-ta’dib, al-ta’lim jaranng sekali 

digunakan. Padahal istilah tersebut digunakan sejak awal pertumbuhan 

pendidikan Islam.
36
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Secara lebih rinci M.Yusuf al-Qordlowi mengatakan bahwa 

Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhya; akal dan 

hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlaq dan ketrampilannya. Karena itu 

Pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan 

damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi 

masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan 

pahitnya.
37

 

Agama Islam merupakan agama yang universal yang 

mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, 

baik duniawi maupun ukhrawi. 

Salah satu di antara ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan 

kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Karena menurut 

ajaran Islam, pendidikan adalah juga merupakan kebutuhan hidup 

manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai 

kesejahteraan dan kebahagian dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu 

pula untuk mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai 

bekal dan kehidupannya.  

Lebih-lebih Islam adalah merupakan agama ilmu dan agama 

akal. Karena Islam mendorong umatnya untuk mempergunakan akal dan 

ilmu pengetahuan, agar demikian mereka dapat membedakan mana yang 
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benar dan mana yang salah, dapat menyelami hakikat alam, dapat 

menganalisa segala pengalaman yang telah dialami oleh umat-umat yang 

telah lalu dengan pandangan ahli filsafat yang menyebut manusia 

sebagai homo sapiens, yaitu sebagai makhluk yang mempunyai 

kemampuan untuk berilmu pengetahuan dan dengan dasar itu manusia 

ingin selalu ingin mengetahui dengan apa yang ada di sekitarnya. 

Bertolak dari itu pula manusia dapat dididik dan diajar.  

Apabila kita memperahatikan ayat-ayat yang pertama kali 

diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka nyatalah bahwa 

Allah telah menekankan perlunya orang belajar baca tulis dan belajar 

ilmu pengetahuan. 

Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5.
38

 

                                      
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,  

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
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dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,  Yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam.  Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.
39

 

 

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah agama Islam mendorong 

umatnya agar menjadi umat yang pandai dimulai dengan belajar baca 

tulis dan diteruskan dengan belajar berbagai ilmu pengetahuan.  

Islam disamping menekankan umatnya untuk belajar, juga 

menyuruh umatnya untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi 

Islam mewajibkan umatnya untuk belajar dan mengajar. Yakni sesuai 

dengan harkat kemanusiaannya, sebagai makhluk homo educandus, 

dalam arti manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan dapat 

mendidik.
40

  

Banyak ayat Al-Qur‟an dan hadist yang menjelaskan hal tersebut 

antara lain:   
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Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya.
41

 
 

مة  ْضة ع كِل مْس  مْس ْ فر ه ابن عبدالبر)ط اْلع  (ر
Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap laki-laki dan 

wanita.
42

 

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Menurut pandangan H.M Arifin, pendidikan Islam mempunyai 

ruang lingkup mencakup kegiatan-kegiatan kependidikan yang 

dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam bidang atau 

lapangan hidup manusia yang meliputi: 

a. Lapangan hidup keagamaan, agar perkembangkan pribadi manusia 

sesuai dengan norma-norma ajaran agama Islam. 

b. Lapangan hidup berkeluarga, agar berkembang menjadi keluarga 

yang sejahtera. 

c. Lapangan hidup ekonomi, agar dapat berkembang menjadi sistem 

kehidupan yang bebas dari penghisapan dari manusia oleh manusia. 
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d. Lapangan kehidupan kemasyarakatan, agar terbina masyarakat yang 

adil dan makmur di bawah ridho dan ampunan-Nya. 

e. Lapangan hidup politik, agar tercipta sistem demokrasi yang sehat 

dan dinamis sesuai dengan ajaran agama Islam. 

f. Lapangan hidup seni dan budaya, agar menjadikan hidup manusia 

penuh keindahan dan kegairahan yang tidak gersang dari nilai-nilai 

moral agama. 

g. Lapangan hidup ilmu pengetahuan, agar perkembangan menjadi alat 

untuk mencapai kesejahteraan hidup umat manusia yang dikendalikan 

oleh iman.
43

 

Apabila menggunakan paradigma dan asumsi dari ungkapan 

Rasul yang menganjurkan untuk menuntut ilmu dari ayunan sampai 

liang lahat dan menuntut ilmu itu adalah kewajiban pria dan wanita, 

maka ruang lingkup pendidikan Islam tidak mengenal batasan umur dan 

perbedaan jenis kelamin bahkan tempat dan masa. 

Pendidikan sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup yang sangat 

luas. Karena di dalamnyabanyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut 

terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Adapun segi-segi dan 

pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi 

ruang lingkup pendidikan Islam adalah: 
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a. Perbuatan mendidik itu sendiri 

Yang dimaksud denga perbuatan mendidik itu di sini adalah 

seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan 

oelh pendidikan sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. 

Dengan istilah yang lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, 

membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada 

peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam. Dalam 

perbuatan mendidik ini sering disebut dengan istilah tahzib. 

b. Dasar dan tujuan pendidikan Islam 

Yaitu landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari 

segala kegiatan pendidikan Islam. Semua hal yang masuk dalam 

proses pendidikan harus bersumber dan berlandaskan dasar tersebut. 

Dengan dasar dan sumber ini, peserta didik akan dibawa sesuai 

dengan dasar dan sumbernya. 

c. Peserta didik 

Yaitu pihak yang merupakan obyek terpenting dalam 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena segala tindakan pendidikan 

diarahkan pada tujauan dan cita-cita pendidikan Islam.
44

 

d. Pendidikan 
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Secara singkat dapat dikatakan sebagai subyek pelaksana 

proses pendidikan. Pendidikan akan dapat membawa sesuatu 

pendidikan pada baik dan buruknya, sehingga peranan pendidikan 

dalam keberhasilan pendidikan sangat menentukan.  

 

 

 

e. Materi dan kurikulum pendidikan Islam 

Yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman pendidikan, 

yang sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur untuk 

disampaikan dalam proses pendidikan kepada peserta didik. 

f. Metode pendidikan Islam 

Yaitu cara dan pendekatan yang dirasa paling tepat dan sesuai 

dalam pendidikan untuk menyampaikan bahan dan materi pendidikan 

kepada peserta didik. Metode digunakan untuk mengolah, menyusun, 

dan menyajikan materi pendidikan, supaya materi dapat dengan 

mudah diterima dan ditangkap oleh peserta didik sesuai dengan 

karakteristik dan tahapan peserta didik. 

g. Evaluasi pendidikan Islam 

Yaitu cara-cara yang digunakan untuk menilai hasil 

pendidikan yang sudah dilakukan. Pada pendidikan Islam, umumnya 
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tujuan tidak semuanya dapat dicapai seketika dan sekaligus, 

melainkan melalui proses dan tahapan tertentu. Dengan evaluasi, 

pendidikan dapat dilanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi namun 

harus melihat apakah sebuah tujuan yang sudah ditargetkan pada 

suatu tahap  atau fase sudah tercapai dan terlaksana.  

 

 

h. Alat-alat pendidikan Islam 

Yaitu alat yang digunakan selama proses pendidikan 

dilaksanakan, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara tepat. 

i. Lingkungan pendidikan Islam 

Keadaan-keadaan dan tempat-tempat yang diikuti berpengaruh 

dalam pelaksanaan serta keberhasilan suatu pendidikan.
45

 

4. Fungsi Pendidikan Islam 

Ada dua fungsi pendidikan Islam yang harus dilakukan. 

Pertama, fungsi normatif, dan yang kedua fungsi progressif dinamis. 

Pada fungsi pertama, pendidikan terbatas pada proses alih nilai 

(transferensi) sesuai dengan refrensi nilai sebelumnya. Fungsi ini lebih 

menekankan pada fungsi tradisional sebagai konservator budaya. 

Penanaman nilai ini diarah tujukan pada terbentuknya nilai-nilai dasar 
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umum, yang selanjutnya secara otomatis akan dapat mengembangkan 

nilai-nilai lainnya yang relevan. 

Fungsi kedua yang perlu dikembangkan adalah fungsi 

progressif-dinamis pendidikan. Pengembangan fungsi ini sebagai 

konsekuensi pendidikan Islam sebagai sistem yang tebuka (open 

system), yang harus bersikap terbuka dan bergumul dalam utama 

perubahan masyarakat, dengan posisi tersebut, adalah mustahil jika 

pendidikan Islam akan menutup dirinya kalau tidak ingin pendidikan 

Islam mengalami aliensi sosial dan kultural.
46

 

Dalam fungsi yang kedua tersebut, pendidikan Islam tidak lagi 

sebagai konservator budaya, tapi diarahkan pada aktualisasi budaya 

dengan cakupan budaya yang lebih luas.  

Penerapan kedua fungsi pendidikan di atas, mengandung 

implikasi global pada penatara sistem pendidikan Islam. Lebih-lebih 

pada perangkat lunaknya seperti yang berkaitan dengan isi (kurikulum) 

dan metodologi pendidikan dan penataran isi pendidikan yang berkaitan 

dengan muatan keilmuan dalam pendidikan Islam. 
47

 

5. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan Islam adalah perubahan-perubahan yang 

diinginkan yang diusahakan oleh proses pendidikan untuk mencapainya, 
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baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau 

pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tentang individu itu 

hidup, atau proses pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai 

sesuatu aktivitas asasi dalam masyarakat.
48

  

Tujuan pendidikan Islam memiliki tujuan umum yang dibagi 

atas: 

a. Tujuan individual umum bagi pendidikan Islam 

1) Pembinaan individu dan warga negara yang mukmin kepada 

Tuhannya, Kepada Nabi-Nabinya, Rasul-Rasulnya. Pendidikan 

Islam menekankan pada penguatan iman kepada Allah pada 

generasi muda, maka sebenarnya akan menumbuhkan segala 

aqidah dan keutamaan yang termasuk dalam pengertian iman 

kepada Allah. Usaha-usaha membina keimanan kepada Allah itu, 

prinsip Islam mengatakan bisa mengubah kepercayaan, akhlak 

dan sikap bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, kuat 

dan lemah karena ada berbagi faktor yang membantu bertambah 

dan menjadi kuatnya iman, dari situ pendidikan Islam mengambil 

pelajaran bagaimana membina sifat keimanan dari diri pelajar-

pelajar.
49
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Katakanlah, Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan 

yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak 

dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang 

setara dengan Dia.
50

 

 

2) Pembinaan pribadi Muslim yang berpegang teguh pada ajaran-

ajaran agamanya dan berakhlak yang mulia melalui pembiasaan 

generasi muda untuk menunaikan syiar agama dan mengerjakan 

akhlaknya dan mengajak kepada yang makruf  dan melarang 

yang mungkar semenjak kecil. Al-Qur‟an menganggap ajakan 

kepada makruf dan larangan kepada mungkar itu sebagai tanda-

tanda bangsa yang mulia.
51

 Firman Allah:  
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Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, 

dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

fasik.
52

 

  

ر    مَ  بعْ    اَنم ه)اأْخَق مك ق ر الب  (أحمد
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia.
53

 

 

3) Pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi dan 

keinginan-keinginan, tenteram dengan keimanan kepada 

Tuhannya, tenteram jiwanya, dan sesuai dengan diri dan dengan 

orang lain. Pendidikan Islam juga bertujuan pembentukan 

kesehatan mental dan perkembangan mental dan perkembangan 

psikologi bagi pelajar. Ia menjadikan salah satu tujuan utamanya 

adalah menolong pelajar untuk mencapai kematangan emosi 

yang sesuai dengan umurnya dan untuk mencapai kesehatan 
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mental relatif atau mencapai ketentraman jiwa yang sesuai, dan 

mencapai kesesuaian dengan diri dan dengan orang lain. 

Jika kita memandang kepada kesehatan mental dan kematangan 

emosi pada seginya yang positif maka kita dapati ia meliputi 

banyak sifat-sifat dan pola positif, anataranya adalah menyambut 

baik kehidupan dan memandang kepadanya dengan penuh rasa 

optimisme dan harapan, berambisi dalam hidup dan penuh 

kesabaran dan perjuangan menghadapi kesulitan dan tantangan-

tantangan, keinginan memikul tanggung jawab, bekerja pada 

batas-batas, kebolehan dan kemampuan yang dipunyai, pecaya 

diri dan pada orang lain. 

Pendidikan dalam usahanya untuk memelihara kesehatan mental 

bagi pelajar-pelajar dan anggota-anggota masyarakat Islam 

umumnya, menempatkan iman kepada Allah dan iman kepada 

qadha dan qadar pad tempat yang paling tinggi, sebab iman 

kepada Allah dan qadha dan qadar memberikan manusia 

kekuatan dan keberanian,  dalam perkara-perkara yang 

memerlukan keberanian, oleh karena itu ia tahu bahwa tidak akan 
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ada sesuatu yang akan menimpanya kecuali yang telah 

ditakdirkan oleh-Nya.
54

 

                   
Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan 

apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung 

Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus 

bertawakal.
55

 

 

b. Tujuan sosial umum bagi pendidikan Islam 

Tujuan sosial atau yang berkaitan dengan pembinaan 

masyarakat dan mengangkatnya dari segi spritual, kebudayaan, 

sosial, ekonomi, dan politik. 

Memperkokoh kehidupan agama dan spiritual pada umat dan 

membina masyarakat Islam yang sehat dimana nilai-nilai agama dan 

akhlak akan menang. Diantara cara pendidikan Islam untuk 

mencapai tujuan yang luas maka pengajaran yang betul 
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menggunakan falsafah, tujuan-tujuan, kurikulum, metode dan 

caranya berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran agama.
56

    

Al-Syaibani mengemukakan bahwa tujuan tertinggi pendidikan 

Islam adalah mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Sementara 

tujuan akhir yang akan dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta 

didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara dinamis sehingga 

akan terbentuk pribadi yang utuh, dan mendukung bagi pelaksanaan 

fungsinya sebagai khalifah fil-ardh. Pendekatan tujuan ini memiliki 

makna bahwa upaya pendidikan Islam adalah pembinaan pribadi muslim 

sejati yang mengabdi dan merealisasikan “kehendak” Tuhan sesuai 

dengan syariat Islam, serta mengisi tugas kehidupannya di dunia dan 

menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama pendidikannya.
57

 

Menurut Muhammad Fadhil Al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam 

menurut Al-Qur‟an meliputi: 

a. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk 

Allah lainnya dan tanggungjawabnya dalam kehidupan ini. 

b. Menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosialdan tanggung 

jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

c. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk 

mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam 

semesta. 

d. Menjelaskan hubungannya dengan Khaliq sebagai pencipta alam 

semesta.
58
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Kongres se-Dunia ke II tentang Pendidikan Islam tahun 1980 di 

Islamabad, menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan 

pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan 

seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), 

diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu, pendidikan 

hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, 

aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah,dan bahasa, baik 

secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut 

berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan.  Tujuan terakhir 

pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna 

kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat 

manusia.
59

 

Tujuan pendidikan Islam tersebut tersirat dalam ayat berikut: 

             
Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
60
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Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

Islam merupakan proses membimbing dan membina fitrah peserta didik 

secara maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik 

sebagai muslim paripurna (insan al-kamil). Melaui sosok pribadi yang 

demikian, peserta didik diharapkan akan mampu memadukan fungsi 

iman, ilmu, dan amal secara integral bagi terbinanya kehidupan yang 

harmonis, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan firman Allah 

SWT, 

                                    
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 



 

 

 

47 
 

 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
61

 

 

6. Prinsip pendidikan Islam 

Prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam pemikiran 

pendidikan Islam meliputi prinsip ontologis, epistemologis, dan 

aksiologis.  

Menurut A.Susanto, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut.
62

 

a. Prinsip Ontologis 

Prinsip ontologis memberikan arti bahwa segala sesuatu yang 

menjadi objek kajian pemikiran tidak selamanya bersifat realistis, 

akan tetapi ada kalanya yang bersifat fenomena dan abstrak. Ketika 

membicarakan apa tujuan pendidikan Islam yang sesungguhnya, 

maka seseorang intelektual muslim harus memperhatikan kondisi 

realitas yang bersifat kekinian dan eksistensi kemakhlukannya 

sebagai tujuan penciptaan Allah. Ia harus mempertimbangkan 

tuntutan kebudayaan dan potensi yang dimiliki peserta didik sebagai 

mahluk yang unik dan dinamis, secara serasi dan seimbang. 

b. Prinsip Epistimologis 
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Prinsip epistimologis yaitu suatu studi pengetahuan tentang 

bagaimana proses manusia mengetahui (adanya) benda-benda, serta 

menitikberatkan pada timbulnya berbagai pengertian atau konsep, 

waktu, ruang, kualitas, kesadaran, dan keabsahan pengetahuan.  

Dalam kaitannya dengan pemikiran pendidikan Islam, hal 

tersebut memberi makna tentang bagaimana proses internalisasi yang 

efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sebagai 

sebuah kebenaran yang hakiki. Proses yang dilakukan harus 

mengandung makna tertinggi, sesuai dengan posisi, fungsi dan 

kemampuan peserta didik, baik secara vertikal maupun horizontal. 

Prinsip bahwa belajar atau menuntut ilmu itu tak mengenal 

batas dimensi ruang adalah Sabda Rasulullah, yaitu: 

 وٌْ ُ ُ  ووْاِ ْ َ  َ َاْ  ِ ِلْ ِ 
“Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China” (HR. Ibnu 

Barri).
63

 

c. Prinsip aksiologis 

Prinsip aksiologis yaitu studi tentang nilai, baik nilai etika 

(moral), maupun nilai estetika. Pembicaraannya berkisar tentang nilai 

kebenaran hakiki yang menjadi tujuan hidup manusia. 
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Dalam kaitannya dengan pemikiran pendidikan Islam, hal 

tersebut memberikan makna bahwa objek kajian dan rangkaian 

proses yang dilakukan harus memiliki nilai dan tidak merusak nilai-

nilai yang ada, baik nilai kemanusiaan (moral), maupu nilai 

ketuhanan (agama). Pendekatan ini sesungguhnya merupakan alat 

kontrol yang efektif dalam melihat kebermaknaan, dan 

ketidakbermaknaan, atau ideal dan tidak idealnya konsep pendidikan 

yang ditawarkanya bagi umat manusia. 

Pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu memiliki modal dasar 

yang potensial untuk dikembangkan sehingga mampu berperan di 

masyarakat dinamis masa kini dan mendatang.
64

 

Pembahasan tentang prinsip pendidikan Islam secara tersirat 

dijumpai pada Mohammad Athiyah al-Abrasyi yang menyatakan bahwa 

“Pendidikan Islam ialah pendidikan yang ideal.” Hal tersebut antara lain 

didasarkan pada adanya prinsip kebebasan dan demokrasi dalam 

pendidikan, pembentukan akhlak yang mulia sebagai tujuan utama 

pendidikan Islam, berbicara manusia sesuai dengan akalnya, 

menggunakan metode yang berbeda-beda dalam pengajaran, pendidikan 

Islam adalah pendidikan bebas, sistem pendidikan individu dalam 

pendidikan Islam, memberikan perhatian terhadap cara-cara berpidato, 
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berdebat dan kelancaran lidah, memberikan pelayanan terhadap anak-

anak secara halus, memberikan perhatian terhadap sistem universitas 

rakyat, dan perhatian terhadap perpustakaan untuk merangsang penelitian 

dan pembacaan.
65

 

 

 

 

B. Psikologi 

1. Definisi Psikologi 

Secara etimologis, psikologi berasa dari bahasa yunani psyche 

yang berari jiwa atau ros, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jika dilihat 

dari arti kata tersebut psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa atau roh (yang mana hal 

terseut tidak bisa dilihat atau diketahui secara empiris). Kalau kita 

mengacu pada salah satu syarat imu yakni pada objek yang dipelajari, 

maka tidaklah tepat jika kita mengartikaan psikologi sebagai ilmu jiwa 

atau  ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa, karena jiwa 

merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak diamati secara 

langsung. Tetapi psikologi hanya diartikan sebagai ilmu yang 

memperlajari sesuatu yang abstrak atau tidak bisa dilihat melainkan 
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psikologi adalah ilmu yang ingin mempelajari manusia sebagai satu 

kesatuan antara jasmani dan rohani. 
66

 

Dari pengertian harfiah kata psikologi ini maka dapat dinyatakan 

bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan jiwa 

manusia. Jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan nafs atau ruh 

merupakan masalah yang abstrak (ghaib). Dalam Al-Qur‟an disebutkan 

bahwa masalah ruh adalah urusan Tuhan dan manusia tidak akan mampu 

mengetahui masalah ruh (jiwa) tersebut. Allah SWT berfirman: 

               
     

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh 

itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi 

pengetahuan melainkan sedikit". 

 

Karena masalah jiwa adalah masalah yang ghaib atau abstrak 

maka psikologi bukan membicarakan keadaan jiwa itu secara langsung 

tetapi mempelajari sikap dan perilaku sebagai ekpresi dari keadaan jiwa 

yang ada. Hal ini didasarkan pada sebuah anggapan bahwa jiwa itu selalu 

diekspresikan melalui raga atau badan yang berbentuk sikap dan 
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perilaku. Dengan mempelajari ekspresi yang nampak pada sikap dan 

perilaku seseorang maka kita akan mengetahui keadaan jiwa orang yang 

bersangkutan.
67

 

Dalam psikologi hendak menyelidiki : Apa sebenarnya manusia? 

Mengapa ia berbuat atau berlaku demikian? Apa tujuannya ia berbuat 

demikian? Jadi intinya psikologi adalah ilmu yang membahas tingkah 

laku manusia baik yang kelihatan atau tidak, baik yang disadari atau 

tidak (baik yang meliputi cara berbicara, cara berpikir, cara berjalan, cara 

mengambil keputusan, cara bereaksi, dll). Dengan kata lain: Bagaimana 

cara manusia itu atau seseorang berinteraksi dengan dunia luar, seperti 

dikatakan oleh Woodworth: Psychology studies the individual’s activities 

in relation to environment.
68

 

Terdapat dua pandangan pokok yang mendominasi psikologi 

yakni:  

a. Aliran Humanistik, yang memandang bahwa dengan mempelajari 

perasaan, motif dan keinginan akan memahami manusia dan tingkah 

lakunya. 

b. Aliran Behaviorisme modern, yang mengatakan bahwa studi tentang 

tingkah laku yang diamati bukan perasaan.    

2. Ruang Lingkup Psikologi 
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Ditinjau dari ruang lingkupnya psokologi dapat digolongkan ke 

dalam dua bagian yaitu: 

a. Psikologi umum, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari 

perilaku manuasia pada umumnya, yang dewasa, normal, dan 

beradab. Psikologi umum berupaya mencari dalil-dalil yang bersifat 

umum dari perilaku manusia dan memandang manusia terlepas dari 

manusia lainnya. 

b. Psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan 

memmpelajari segi kekhususan dan perilaku manusia. Psilogi khusus 

ini bermacam-macam antara lain: 

1) Psikologi perkembangan, yaitu cabang psikologi khusus 

mempelajari perkembangan  psikis manusia mulai dari kandungan 

hingga lanjut usia. 

2) Psikologi pendidikan, yaitu cabang psikologi yang khusus 

menguraikan aktifitas-aktifitas manusia yang ada hubungannya 

dengan situasi pendidikan. 

3) Psikologi social, yaitu cabang psikologi yang khusus 

membicarakan tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas manusia 

dalam hubungannya dengan situasi sosial. 
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4) Psikologi kepribadian, yaitu cabang psikologi yang khusus 

menguraikan tentang kepribadian manusia, termasuk tipe-tipe 

kepribadian. 

5) Psikologi industri, yaitu cabang psikologi yang khusu 

membicarakan tentang perilaku manusia di bidang industri atau 

perusahaan. 

6) Psikopatologi, yaitu cabang psikologi yang khusus menguraikan 

mengenai keadaan psikis yang abnormal (tidak normal). 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, psikologi 

khusus ini berkembang terus sesuai dengan bidang penerapannya.
69

  

3. Hubungan Psikologi Dengan Agama 

Psikologi beserta sub-sub ilmunya, pada dasarnya mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan itu 

biasanya bersifat timbal balik. Psikologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu 

lain, dan sebaliknya ilmu-ilmu lain juga memerlukan bantuan 

psikologi.
70

 

Psikologi dan agama merupakan dua hal sangat erat 

hubungannya, mengingat agama sejak turunnya kepada Rasul diajarkan 

kepada manusia dengan dasar-dasar yang disesuaikan dengan kondisi dan 

situasi psikologis pula. Tanpa dasar tersebut sulit mendapat tempat di 
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dalam jiwa manusia. Di dalam agama terdapat ajaran tentang cara agar 

manusia mau menerima petunjuk Tuhannya sehingga manusia itu sendiri 

tanpa paksaan bersedia menjadi hambaNya yang baik dan taat. Itulah 

sebabnya dapat dikatakan bahwa di dalam agama penuh dengan unsur-

unsur paedagogis yang bahkan merupakan esensi pokok dari tujuan 

agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Unsur paedagogis 

dalam agama tidak dapat mempengaruhi manusia, kecuali bila 

disampaikan padanya sesuai dengan petunjuk-petunjuk psikologi (dalam 

hal ini psikologi pendidikan) yang dirumuskan dalam system 

penyampaian, disebut metodologi pendidikan. 

Contoh bahwa psikologi dan agama mempunyai hubungan erat 

dalam memberikan bimbingan manusia adalah terhadap manusia yang 

melanggar norma-norma yang oleh agama dipandang berdosa. Perasaan 

berdosa dalam manusia yang melanggar norma tersebut dapat 

mengakibatkan perasaan nestapa dalam dirinya, meskipun hukuman 

lahiriyah tidak diberikan kepadanya. Maka mengingat eratnya hubungan 

antara keduanya itu, maka lahirlah psikologi agama (psychology of 

realigion), yang objek pembahasannya antara lain: bagaimanakah 

perkembangan kepercayaan terhadap Tuhan dari masa kanak-kanak 

sampai dewasa dan kapan terjadi kemantapan hidup keagamaan 

seseorang, bagaimana perbedaan tingkah laku orang yang beragama 
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dengan orang yang tidak beragama dan lain sebagainya. Tokohnya antara 

lain Prof. Rumke, Straton dan William James.
71

   

C. Psikologi Pendidikan Islam 

1. Definisi Psikologi Pendidikan Islam 

Psikologi pendidikan merupakanilmu pengetahuan yang 

mempelajari dan meneliti sikap dan perilaku anak didik dalam proses 

belajar mengajar (pendidikan) yang mana sikap dan perilaku anak 

tersebut sebagai ekspresi dari keadaan jiwa mereka. 

Ilmu pendidikan pendidikan (Psikologi Pendidikan) pada 

dasarnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, 

meneliti dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat 

dalam proses pendidikan yang meliputi tingkah laku belajar (oleh 

siswa), tingkah laku mengajar (oleh guru) dan tingkag laku belajar 

mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi).
72

  

Psikologi pendidikan Islam termasuk ke dalam psikologi khusus, 

karena mengkaji masalah tingkah laku individu dalam kaitannya dengan 

pedidikan Islam. Menurut Artur S. Rebber (1988):  

“ Psikologi pendidikan sebagai sub disiplin psikologi terapan 
(applycable(.” 
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Dengan demikian psikologi pendidikan Islam pun bisa 

digolongkan ke dalam psikologi terapan, yaitu penerapan disiplin ilmu 

psikologi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Merujuk pada pengertian psikologi di atas dalam pengertian yang 

lebih luas, psikologi pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai suatu 

ilmu pengetahuan yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku 

individu (manusia), di dalam usaha mengubah tingkah lakunya yang 

dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya atau 

dalam kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar 

melalui proses pendidikan. 

Secara lebih sempit psikologi pendidikan Islam dapat dimaknai 

sebagai suatu ilmu yang memperlajari tingkah laku individu (siswa) 

dalam usaha mengubah tingkah lakunya yang dilandasi oleh nilai-nilai 

ajaran Islam melalui proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa psikologi 

pendidikan Islam pada dasarnya mencurahkan perhatiannya pada 

perilaku (perbuatan-perbuatan) ataupun tindak-tanduk orang-orang yang 

melakukan kegiatan belajar dan mengajar atau orang-orang yang terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu setidaknya 

psikologi pendidikan Islam mempunyai dua objek, yaitu: 
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a. Peserta didik, yaitu orang-orang (individu-individu) yang sedang 

belajar termasuk pendekatan, strategi, factor yang mempengaruhi 

dan prestsi yang dicapai. 

b. Guru (pendidik), yaitu orang-orang yang berkewajiban atau 

melakukan tanggung jawab mengajar, termasuk metode, model, 

strategi dan lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas penyajian 

materi pelajaran pendidikan agama Islam.
73

 

2. Urgensi Psikologi Pendidikan Islam 

Dalam dunia pendidikan guru akan senantiasa berhubungan 

dengan pengalaman belajar peserta didik agar dapat berkembang dan 

kelak dapat hidup dalam masyarakat. Di pihak lain guru selalu perlu 

mempertimbangkan bahwa seseorang anak adalah makhluk yang 

berfikir, berperasaan dan berbuat. Anak yang dihadapi adalah anak yang 

mempunyai perbedaan individual. Untuk itu tugas dan tanggung jawab 

guru hendaknya cukup bijaksana dan kreatif, sehingga individu yang 

dihadapi dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara 

maksimal. 

Psikologi pendidikan Islam diperlukan bagi seseorang guru untuk 

dapat mengerti serta memahami peserta didik, yang nantinya akan 
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sangat mempermudah tugas guru dalam membimbing anak ke arah 

pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan.
74

 

Perkembangan perilaku peserta didik sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan dan pengalaman yang didapatkan sepanjang hidupnya. 

Pendidikan disini tidak terbatas pada pendidikan formal tetapi 

mempunyai arti yang lebih luas yaitu sesuatu yang diperoleh manusia 

dari panca indera nya yang merupakan bagian penting dalam pendidikan. 

Pendidikan mempunyai komponen penting melalui penglihatan, 

pendengaran, dan perasa yang diperoleh dari lingkungan melalui 

pendidikan formal maupun non formal. Proses mengembangkan potensi 

diri pada manusia ada dalam ajaran Islam sehingga manusia mampu 

menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Allah. 

Proses aktualisasi potensi diri diarahkan dengan suatu konsep 

pembinaan kecerdasan spiritual dan emosional manusia. Sebagai 

petunjuk bagi setiap umat Islam, rukun Islam dan rukun iman mampu 

memberikan bimbingan dalam upaya pengenalan dan pemahaman 

perasaan diri sendiri dan orang lain, memberikan motivasi diri serta 

mengelola emosi secara benar dalam berhubungan dengan sesama 

manusia. Ini yang menjadi dasar pemikiran bahwa rukun Islam dan 

rukun iman merupakan metode untuk membangun EQ (emotional 
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quality) dan mempunyai peranan penting dalam psikologi pendidikan 

Islam. 
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BAB III 

HYPNOSIS DAN HYPNOTEACHING 

 

A. Hypnosis 

1. Pengertian  hypnosis 

Pengertian Hypnosis sering  menjadi konotasi negatif bagi orang yang 

belum memahami proses kerjanya. Padahal hypnosis sering dilakukan oleh 

orang tua dalam hubungannya dengan anak-anak, tetapi orang tua tidak 

menyadari bahwa hal itu adalah hypnosis.
75

 

Hipnosis sebenarnya adalah kemampuan untuk membawa seseorang 

ke dalam hypnosis stage/hypnos. hypnos adalah suatu kondisi kesadaran 

(state of consciousness) yang sangat mudah untuk menerima berbagai 

saran/sugesti.
76

  

Kata hipnosis sudah lama digunakan, yaitu pada abad ke-19 oleh 

James Braid seorang dokter  asal Skotlandia. Hipnosis dapat diartikan 

sebuah kondisi relaks, fokus, atau konsentrasi. Namun, belakangan, 

hypnosis diasumsikan sebagai sebuah kondisi mirip tidur atau keadaan saat 

pikiran dalam kondisi bawah sadar.
77
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Hipnosis adalah keadaan pikiran secara spontan yang bisa dialami 

siapapun. Setelah karya Erickson (praktisi dan ahli hipnosis), hypnosis 

menjadi praktik yang sangat dihormati, yang digunakan para dokter, 

psikolog, pelaku bisnis, penegak hukum, bahkan sekarang akan kita 

aplikasikan kekuatan hypnosis ini dalam pembelajaran.
78

  

Hipnosis dapat diartikan sebuah kondisi relaks, fokus, atau 

konsentrasi. Namun, belakangan, hipnosis diasumsikan sebagai sebuah 

kondisi mirip tidur atau keadaan saat pikiran dalam kondisi bawah sadar. 

Dalam kenyataannya, memang ada kondisi khusus saat otak manusia dapat 

dengan mudah menerima saran atau masukan (sugesti). Kondisi ini 

ditemukan setelah dilakukan penelitian terhadap kondisi otak selama 

hipnosis. Ternyata ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis atau trans 

(trance), munculah kondisi pikiran yang tidak biasa.
79

 

Hipnosis bukanlah hal yang aneh dan berkaitan dengan hal-hal yang 

terkesan super. Hipnosis hadir di setiap situasi dan aktivitas kehidupan, 

termasuk dalam proses belajar mengajar. Luar biasanya ketika dalam 

kondisi hipnosis orang akan dengan mudah menerima saran-saran dari orang 

lain. Kondisi hipnosis tidak sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur 

tidak sadar akan keadaan di sekelilingnya, sementara dalam keadaan 

hipnosis subjek sangat sadar akan keberadaan dirinya dan tahu apa yang 
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terjadi di sekitarnya. Pada kondisi ini subjek hanya berpindah kesadaran dari 

pikiran sadar ke pikiran bawah sadar.
80

 

Keadaan hipnosis tidak sama dengan keadaan tidur. Dr. James Braid 

(19 Juni 1795-25 maret 1860), ahli bedah asal Skotlandia yang diakui 

sebagai Bapak Hypnotherapy karena dialah yang mempopulerkan istilah 

Neuro-Hpnotism (Neuros Sleep-Tidurnya Syaraf) sekitar tahun 1841, 

menjelaskan dalam karya perdananya, Neurypnology (1843), bahwa hipnosis 

adalah keadaan fisik yang sangat rileks dimana daya konsentrasi seseorang 

justru berlipat ganda.
81

 

2. Sejarah hypnosis 

Penggunaan hypnosis sudah ada sebelum sejarah itu sendiri tercatat. 

Tentu saja waktu itu hypnosis belum dikenal dengan nama “hypnosis”. 

Hypnosis pada masa dulu dipraktekkan dalam ritual agama maupun ritual 

penyembuhan. Catatan sejarah tertua tentang hypnosis yang diketahui saat 

ini berasa dari Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktek 

pengobatan bangsa Mesir Kuno pada tahun 1552 SM. Dalam Ebers Papyrus 

diceritakan di sebuah kuil yang dinamai "Kuil Tidur", para pendeta 

mengobati pasiennya dengan cara menempelkan tangannya di kepala pasien 

sambil mengucapkan sugesti untuk penyembuhan. Para pendeta penyembuh 

tersebut dipercaya memiliki kekuatan magis oleh masyarakat. Seorang Raja 
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Mesir yang bernama Pyrrhus, Kaisar Vespasian, Francis I dari Prancis dan 

para bangsawan Prancis lainnya sampai Charles X ternyata juga 

mempraktekkan cara pengobatan yang intinya memberi sugesti kepada 

pasien untuk sembuh.  

Pada sebuah dinding kuil di India juga digambarkan suatu proses 

pengobatan pada saat pasien dalam kondisi trance yang dicapai melalui 

suatu tarian atau gerakan-gerakan monoton dalam acara ritual penyembuhan. 

Pada sekitar tahun 1500 Paracelcus memperkenalkan suatu istilah 

Magnetisme, yaitu dengan magnet seseorang dapat disembuhkan 

penyakitnya, seperti halnya yang dia lakukan kepada pasien-pasiennya. Cara 

pengobatan inilah yang kemudian diadopsi oleh Mesmer. 

Abad 18 munculnya hypnosis modern, diawali oleh kisah seseorang 

pendeta katolik bernama Gassner yang tinggal di Klosters sebelah timur 

Switzerland. Gassner punya teori "seseorang sakit adalah karena kemasukan 

setan". Untuk mencapai kesembuhan, setan itu harus dikeluarkan dari tubuh. 

Berbeda dengan para penyembuh waktu dulu yang menutup diri dari 

tinjauan medis, Gassner mempersilakan para dokter untuk mengobservasi 

cara pengobatannya.  

Gassner mengobati pasiennya secara bersamaan. Pasien duduk 

berjajar secara memanjang seperti barisan kursi gereja. Sebelum Gassner 

keluar untuk menemui pasien, seseorang asisten Gassner memberi semacam 
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ceramah yang salah satu isinya adalah ketika Gassner menyentuhkan tongkat 

salibnya ke badan pasien, maka pasien akan langsung tersungkur di lantai 

dan tidak sadarkan diri. Dan itulah yang benar-benar terjadi ketika Gassner 

menyentuhkan tongkat salibnya ke tubuh pasien satu per satu. 

Pasien yang tidak sadarkan diri itu dianggap mati, dan ketika 

dibangunkan kembali, pasien dianggap lahir kembali dalam kondisi suci dan 

terbebas dari pengaruh setan. Dalam kondisi pasien tidak sadarkan diri, 

Gassner memberi sugesti bahwa setan telah diusir dari tubuh pasien. Pada 

tahun 1770-an, Mesmer termasuk salah satu dokter yang sering 

menyaksikan cara pengobatan Father Gassner. Setelah melalui proses 

sejarah yang panjang, dengan perjuangan para tokoh-tokoh yang 

mengembangkan dan memperkenalkannya kepada umum, sekarang 

hypnosis sudah diterima sepenuhnya sebagai alat terapi yang berguna dan 

aman.
 
  

Hypnosis telah diakui sebagai salah satu dari metode terapi yang sah 

oleh berbagai lembaga negara, diantaranya British Medical Association pada 

1955. American Medical Association pada 1958, dan American 

Psychological Association pada 1960.
 82
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3. Struktur Proses Hypnosis 

a. Prainduksi (Pre-Talk) 

Prainduksi merupakan tahap awal sebelum proses hypnosis 

dilakukan. Prainduksi adalah tahap yang mengkondisikan seseorang 

untuk mau, bersedia, dan siap untuk di hypnosis. Agar proses prainduksi 

berlangsung dengan baik, maka sebelumnya hypnotist harus dapat 

mengenali aspek-aspek  psikologis dari suyet, seperti hal yang diminati, 

apa yang diketahui suyet terhadap hypnosis, dan seterusnya.  

Pra induksi dapat berupa percakapan ringan, saling berkenalan, 

serta hal-hal lain yang bersifat mendekatkan seorang hypnotist secara 

mental terhadap seorang suyet. 

Pra induksi merupakan tahapan yang bersifat kritis karena 

seringkali kegagalan proses hypnosis diawali dari proses pra induksi 

yang tidak tepat. 

b. Tes Sugestibilitas 

Tes sugestibilitas untuk menguji sugestibilitas seseorang, yaitu 

mudah disugesti atau tidak. Dalam proses terapi, tes sugestibilitas 

digunakan sebagai sarana latihan oleh klien untuk persiapan mamasuki 

kondisi hypnotic. Sementara itu bagi si terapis, tes sugestibilitas pada 

klien digunakan memilih teknik induksi yang cocok bagi klien tersebut. 
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c. Induksi 

Induksi merupakan kunci utama dalam proses hypnosis karena 

proses inilah yang akan membawa suyet dari kondisi “beta” ke kondisi 

“alfa” bahkan “teta” dengan kondisi sepenuhnya di bawah kendali 

seorang hypnotist. Jika dikaitkan dengan gelombang otak manusia, 

teknik induksi bertujuan mereduksi atau menurunkan gelombang otak 

manusia dari beta (sadar sepenuhnya atau multifokus) menuju ke alfa 

(relaks dan lebih fokus) atau teta (lebih relaks dan kondisi mediatif).
 83

 

d. Deepening 

Deepening merupakan proses untuk memperdalam level 

kesadaran seseorang setelah diinduksi. Deepening dibituhkan untuk 

menurunkan kedalam kondisi hypnotic sesuai yang dibutuhkan agar 

sugesti yang disampaikan dapat masuk ke pikiran bawah sadar klien 

atau terapi dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Teknik yang sering 

digunakan dalam proses deepening adalah teknik menghitung turun, 

teknik imajinasi, teknik fraksinasi, teknik prainduksi, dan lain 

sebagainya. 

Teknik imajinasi meminta klien untuk masuk alam sebuah 

imajinasi tempat yang paling disukai sehingga membuat dirinya semaki 

rilaks, nyaman, tenang, damai, dan bahagia. Dalam teknik ini sugesti 
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dari terapist harus sangat kuat. Hal itu untuk menimbulkan sensasi ke 

semua indra klien. Sebagai contoh, memunculkan sensasi indra visual 

dengan meminta klien melihat pemandangan yang sangat indah di 

depannya. Sensasi auditori dimunculkan dengan meminta klien 

mendengar suara di sekitarnya, misalnya suara burung, suara air, atau 

suara angin. Memunculkan sensasi penciuman dengan meminta klien 

mencium sesuatu yang ada di sekitarnya, misalnya bau harum bunga. 

Memunculkan sensasi “rasa”, misalnya dengan meminta klien 

merasakan dinginnya air yang menyiramnya atau lembutnya pasir yang 

ia genggam.
84

  

e. Uji Kedalaman Hypnosis (Depth level test) 

Depth level test atau uji kedalaman hipnosis klien sangat penting 

dalam proses hypnoterapi. Hal itu karena terapis harus dapat 

memastikan klien telah benar-benar memasuki kondisi hipnosis yang 

dibutuhkan untuk menjalani proses terapi. Klien dapat saja hanya pura-

pura memejamkan mata, tetapi sebenarnya belum masuk kondisi 

hipnosis yang dalam. Jika terjadi seperti itu, sugesti positif yang 

diberikan kepada klien tidak aka masuk ke pikiran bawah sadarnya atau 

hipnoterapi tidak dapat dilakukan. 
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Ada beberapa cara untuk menguji kedalaman klien. Terapis 

yang terlatih akan lebih peka dan berpengalaman dalam mengetahui 

apakah klien benar-benar telah masuk ke dalam kondisi hipnosis yang 

dalam atau belum. Hal itu dapat diketahui dari ciri-ciri fisik atau 

fisiologis klien. 

Untuk lebih memastikan, terapis dapat melakukan uji 

ugestibilitas pada klien apakah dia mau mengikuti sugestinya atau tidak, 

seperti sugesti tangan terkunci, mata diberi lem hingga kelopak mata 

tertutup rapat, atau klien disugesti tak mampu berdiri karena ada lem. 

Dapat juga melalui uji sugestibilitas yag menandakan klien memasuki 

fase sommambulism, yaitu amnesia  (melupakan angka, atau analgesik) 

dan anestesia (menjadi mati rasa). 

f. Sugesti (Affirmation) 

Sugesti diberikan setelah proses deepening dilakukan dan 

terapis menilai bahwa klien masuk ke kedalaman trance yang 

dibutuhkan. Sugesti merupakan pesan yang diberikan kepada klien 

ketika sudah berada dalam kondisi hipnosis. Dalam kondisi hipnosis, 

pesan tersebut dapat langsung mengakses pikiran bawah sadarnya 

sehingga dapat brerpengaruh pada sikap dan perilakunya. Ada dua 

macam sugesti, yaitu yang bersifat non-therapeutic dan therapeutic. 

Sugesti non-therapeutic biasanya diberikan kepada hypnostage, yaitu 



 

 

 

70 
 

 

sugesti-sugesti yang memunculkan perilaku menarik untuk dilihat 

sebagai hiburan. Sementara itu, sugesti therapeutic diberikan dalam 

proses terapi. Sugesti yang diberikan berupa pesan-pesan positif untuk 

dapat mengubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik. Dalam 

terapi, dapat digunakan post-hypnotic suggestion atau sugesti yang 

diberikan saat klien dalam kondisi hipnosis.sugesti itu dapat berlaku 

setelah ia bangun dari “tidurnya”. 

Sugesti dibedakan menjadi dua, yaitu direct suggestion dan 

indirect suggestion (metafora). Direct suggestion artinya pesan yang 

disampaikan dalam sugesti diberikan secara jelas dan langsung pada hal 

yang dituju.
85

 

Sebagai contoh, ketika kita ingin memberikan sugesti pada 

klien untuk menjadi percaya diri, sugesti yang diberikan adalah “Mulai 

sekarang dan selanjutnya, anda menjadi orang yang percaya diri dan 

memiliki keyakinan atas kemampuan anda sendiri. Anda dapat rasakan 

ketika menjadi pusat perhatian bagi orang-orang sekitar anda...”  

Indirect sugestion atau sering disebut sugesti metafora adalah 

sugesti yang diberikan dalam bentuk cerita untuk menghasilkan perilaku 

dan hasil yang diharapkan. Pikiran bawah sadar memiliki sifat seperti 

anak kecil sehingga ketika sugesti dirau dalam bentuk cerita, pesan akan 
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lebih mudah masuk. Contohnya ketika kita ingin memberi sugesti klien 

menjadi lebih percaya diri, kita dapat menyugesti dengan membuat 

cerita kalau dia sedang menonton bioskop. Dalam film yang 

ditontonnya, tokoh utama dalam film tersebut adalah dirinya sendiri. 

Klien digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, wajah yang cerah 

dan meyakinkan, penampilan menarik dan menawan, serta dapat 

berinteraksi dengan orang lain. Klien juga digambarkan dapat 

melakukan presentasi yang persuasif dan kharismatik dengan sangat 

baik. Setelah klien dapat melihat semua gambaran ideal dirinya dalam 

film tersebut, terapis meminta klien untuk menjadikan gambaran dirinya 

menyatu dan menjadi dirinya yang sekarang. setelah klien bangun dari 

“tidurnya” diharapkan ia dapat bersikap dan berperilaku seperti 

gambaran dirinya dalam film tersebut.
 
 

g. Termination 

Termination merupakan suatu tahapan untuk mengakhiri proses 

hypnosis. Konsep termination adalah agar seorang suyet tidak 

mengalami kejutan psikologis ketika terbangun dari “tidur hipnotis”. 

Standar dari proses termination adalah membangun sugesti positif yang 

akan membuat tubuh seorang suyet lebih segar dan relaks, kemudian 
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diikuti dengan regresi beberapa detik untuk membawa suyet ke kondisi 

normal kembali.
86

 

h. Post Hypnotic Suggestion 

Post Hypnotic Suggestion adalah suatu sugesti yang tetap 

bekerja walaupun seseorang telah berada dalam kondisi pascahipnotis 

(normal). Post Hypnotic Suggestion merupakan hal penting yang 

mendasari proses clinical hypnotherapy. Apabila hypnotist ingin 

mengendalikan suyet, dapat menggunakan simbol bunyi atau tindakan. 

Inilah yang disebut anchor, yaitu sugesti berupa simbol yang akan 

menghsilkan reaksi pemikiran, emosional, atau perilaku tertentu.
 87

 

4. Mekanisme Kerja Otak 

Otak adalah sumber kecerdasan manusia sehingga untuk 

mengoptimalkan kerjanya, tidak boleh tidak harus memahami system 

kerjanya.
88

 

Otak yang satu kesatuan ternyata jika dipilah-pilah memiliki bagian-

bagian yang berbeda fungsinya. Ada tiga bagian otak, otak reptile, mamalia, 

dan neokortek.  

Bagian pertama adalah otak reptile, bagian ini memiliki fungsi 

mengatur beberapa organ vital tubuh, seperti denyut jantung dan pernapasan. 

Selain itu juga berfunsi mengendalikan refleks tubuh saat kita merasa 
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tegang, terancam, dan waspada dengan perintah dasarnya “lawan atau lari”. 

Jadi saat kita lelah, tegang, jenuh, dan merasa terancam otak reptilelah yang 

dominan dalam fungsi ini. 

Bagian yang kedua adalah otak mamalia memiliki peranan mengatur 

kebutuhan reproduksi, berkeluarga, hubungan sosial dan relasi-relasi 

manusiawi lainya. Dalam mamalia juga memiliki fungsi sebagai yang 

diibaratkan sebagai sakelar emosi yang mengatur otak yang harus diaktifkan 

jika kita dalam keadaan terancam dan tegang. Begitu juga saat kita berada 

dalam keadaan emosi, gembira, tenang dan relaks, proses ini disebut dengan 

system limbic (sistem limbik). Sistem ini bertugas mengaktifkan fungsi otak 

reptil sehingga jika tubuh merasa terancam maka langsung bergerak refleks 

untuk menyelamatkan diri. 

Otak neokorteks adalah bagian ketiga dari tiga bagian otak yang 

memiliki peranan menyimpan data, berpikir, dan menganalisis. Dan otak 

neokorteks akan berfungsi dengan baik jika emosi kita lagi tenang, relaks, 

dan gembira. Otak neokorteks ini juga merupakan bagian otak yang akan 

diaktifkan oleh sistem limbik.
89

 

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat EEG 

(Elektroensefalograph) yang ditemukan oleh Hans Berger pada tahun 1929, 
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gelombang otak dibedakan empat bagian dengan ciri-ciri kondisi emosi yang 

berbeda-beda. 

Gelombang Kondisi Pikiran dan Emosi 

Beta 

(14-100 Hz) 

Kognitif, analaitis, logika, otak kiri, konsentrasi, 

prasangka, pikiran sadar. 

Aktif, cemas, khawatir, waspada, stres, jenuh, dan 

emosi negatif lainya. 

Alpha 

(8-13,9 Hz) 

Relaks, meditatif, super learning, terkendali, fokus, 

akses kebawah sadar. 

Tenang, damai, santai, segar, bahagia, istirahat. 

Theta 

(4-7,9 Hz) 

Intuisi, imajinatif, problem solving, akses bawah sadar. 

Sangat relaks, hening, damai, pasrah. 

Delta 

(0,1-3,9) 

Tidur lelap tanpa mimpi 

Tidak ada pikiran dan perasaan.
90

 

 

Secara lebih rinci, berikut perbedaan dari masing-masing gelombang 

otak 

a. Beta 

Fase ketika kita sedang sangat aktif, memberikan atensi, kewaspadaan, 

sigap, pemahaman, dan kondisi yanng lebih tinggi diasosiasikan dengan 
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kecemasan, ketidaknyamanan. Beta sangat dibutuhkan jika kita harus 

memikirkan beberapa hal sekaligus, tetapi ingin menyerap informasi 

secara cepat. 

b. Alpha 

Otak dalam kondisi relaksasi penuh kreativitas, seseorang akan sangat 

baik dalam menyerap informasi, mudah melakukuan terapi, 

mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kekebalan tubuh, 

serta dengah mudah mengurangi stres mental emosional maupun fisik. 

Fase ini yang menjembatani antara fase beta dan theta.  

c. Theta 

Fase ini ketika seseorang dalam keadaan tidur dan bermimpi, fase ini 

sangat bagus untuk proses autosugesti dan autohipnosis. Dalam fase ini 

terjadi peningkatan ingatan, kreativitas, pengalaman emosional, 

berpotensi terjadinya perubahan sikap. Di sinilah terkadang seseorang 

bisa memcahkan masalah yang rumit dan berat. 

d. Delta 

Merupakan fase gelombang otak yang palling dalam. Kondisi ini 

seseorang biasanya akan mengalami tidur tanpa bermimpi, pelepasan 

hormon pertumbuuhan, dan hilang kesadaran. Kondisi ini juga bisa 

diperolah saat koma.
91
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Otak manusia memancarkan frekuensi tertentu untuk setiap kondisi. 

ada empat macam gelombang yaitu, yang paling rendah adalah gelombang 

delta yang mempunyai kisaran frekuensi antara 0,1 Hz – 4 Hz gelombang ini 

kita alami saat tidur nyenyak tanpa mimpi gelombang berikutnya adalah 

gelombang theta yang mempunyai kisaran frekuensi antara 4 Hz – 8 Hz. 

Pada kondisi ini ide-ide kreatif dan inisiatif muncul. Informasi yang diterima 

saat otak dalam kondisi seperti ini akan langsung menjangkau bawah sadar 

dan tersimpan dalam memori jangka panjang. Karena itu kondisi seperti ini 

disebut kondisi yang sangat sugestif.  

Frekuensi theta juga akan muncul saat kita dalam kondisi meditasi 

atau tidur dengan mimpi. Jika kesadaran kita lebih naik lagi, munculah 

gelombang alfa yang frekuensinya berkisar antara 8 Hz sampai 12 Hz. Pada 

kondisi ini, pikiran hanya bisa terpusat pada satu perhatian. Kondisi ini 

dapat terjadi ketika kita berdoa dengan khusuk. Jika gelombang mencapai 

frekuensi 12 Hz lebih, maka kita berada pada kondisi gelombang beta. Pada 

gelombang beta, kita dapat mencurahkan pikiran ke banyak hal. Inilah 

kondisi kesadaran mata terbuka.  

Gelombang otak ini sebenarnya tidak muncul sendiri-sendiri dalam 

suatu waktu keempatnya muncul bersamaan hanya saja kadarnya berbeda-

beda. Pada kondisi mata terbuka misalnya gelombang beta cenderung akan 

lebih dominan. Kondisi hypnosis dicapai saat gelombang otak berada 
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dikisaran gelombang alpha dan theta. Jadi pada dasarnya hipnisis adalah 

suatu seni komunikasi yang mengarahkan subjek menuju suatu kondisi 

relaksasi sehingga  gelombang otak subjek bperlahan-lahan turun dan dujaga 

pada kondisi gelombang alpha dan tetha. 

Ciri-ciri fisik orang yang terhipnotis adalah REM (Rapid Eye 

Movement) yaitu getaran kelopak mata yang cepat saat mata dalam keadaan 

tertutup. Setelah itu akan relaks secara mental dan perlahan tapi pasti 

perhatianya menjadi lebih sempit dan lebih fokus sehingga hanya tertuju 

pada satu stimulus tertentu saja. Oleh karena itu sugesti yang diberikan 

dalam kondisi ini akan langsung direspons dan dijalankan oleh tubuh fisik 

asalkan sugesti tersebut tidak menabrak nilai-nilai dasar yang dipegang si 

subjek. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa keempat 

gelombang otak inimemiliki sifat dan karakteristik yang berbeda saat 

memancar keluar. Saat anda sadar dan aktif bekerja, maka gelombang beta 

lah yang dominan terpancar. Bila anda dalam posisi rileks dan santai, maka 

gelombang alpha yang bergantian muncul. Lebih dalam lagi, saat makin 

masuk ke alam bawah sadar, maka gelombang tetha lah yang lebih berperan. 

Lalu pada saat sudh tertidur nyenyak, maka gelombang delta yang terpancar 

dominan. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang alpha-tetha dapat membuat 

anda bahagia, tenang, dan kreatif. Karena memang gelombang alpha-tetha 

berhubungan dengan perasaan nyaman, rileks, imajinatif, dan kreatifitas.
92

 

Sehingga dapat difahami bahwa gelombang otak menentukan 

kesadaran seseorang pada waktu-waktu tertentu. Beta adalah gelombang 

otak pada saat sadar, alfa adalah gelombang saat pikiran santai, teta adalah 

gelombang yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar, dan delta adalah 

gelombang otak saat orang tidur. Kondisi hypnosis berada pada gelombang 

alfa dan teta. Ketika seseorang berada dalam kondisi alfa dan teta, ia dapat 

belajar lebih cepat dari biasanya. 

5. Alam Bawah Sadar 

Alam bawah sadar (subconscious) adalah segi kehidupan mental 

manusia yang terpisah dari pada alam kesadaran normal manusia dan yang 

tak dapat diingat atas dasar kehendaknya saja. Alam bawah sadar merupakan 

terjemahan bahasa inggris dari subconscious; beberapa pustaka menyatakan 

sebagai unsconcious yang artinya tak sadar.  Sebetulnya J.F Herbert yang 

pertama-tama mengakui pentingnya alam bawah sadar ini, akan tetapi 

barulah Freud dengan psikoanalisanya yang berhasil memberikan 

kedudukan pusat alam bawah sadar ini dalam ikhtiarnya menjelaskan 

kegiatan mental manusia umumnya, dan ganguan-ganguan neorosis 
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khususnya. Freud menganggap bahwa alam sadar ini merupakan suatu 

daerah yang terbenam tetapi luas sekali dalam jiwa manusia, serta bertindak 

sebagai suatu sumber kekuatan yang dapat mencetuskan berbagai dorongan 

dalam tingkah laku manusia. Alam bawah sadar ini dianggap mengandung 

dorongan-dorongan insting seerta berbagai pengalaman dan keinginan yang 

sosial tak akseptabel, yang oleh individu sendiri didesak hingga lupa 

(represed) agar tak diketahuinya secara sadar. 

Sebagaian besar ahli psiko analisa yakin bahwa berbagai perselisihan 

perasaan yang menjadi sebab pokok suatu neorosis, memang bersemayam 

dalam alam bawah sadar itu. Dengan sendirinya usaha itu berpusat pada 

ikhtiar tertentu untuk menaikan perselisihan itu ke taraf kesadaran manusia, 

sehingga individu yang bersangkutan mengetahuinya.   

B. Hypnoteaching 

1. Definisi Hypnoteaching 

Hypnoteaching merupakan metode pembelajaran yang bisa dikatakan 

sebagai improvisasi dari sebuah metode pembelajaran yang hadir dengan 

memberikan sebuah pendekatan konseptual bidang pendidikan dan 

pembinaan. Melalui penguasaan Hypnoteaching  seorang guru akan bisa 

memahami pola kerja otak yang sebenarnya. 
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Menurut Novian Triwidia Jaya, hypnoteaching merupakan panduan 

pengajaran yang melibatkan pikiran sadar dan bawah sadar, merupakan 

pembelajaran yang kreatif, unik sekaligus imajinatif. 

Sementara menurut Muhammad Noer, dalam hypnoteaching guru 

bertindak sebagai penghipnotis, sedangkan anak didik berperan sebagai 

orang yang dihipnotis. Dalam pembelajaran, sebenarnya guru tidak perlu 

menidurkan anak didik ketika memberikan sugesti, cukup dengan 

mengunakan bahasa yang persuasif sebagai alat komunikasi yang sesuai 

dengan harapan dan dengan bahasa yang mudah dipahami anak didik.
93

   

Menurut Heriyanto Nurcahyo, hypnoteaching adalah seni 

berkomunikasi dengan jalan memberikan sugesti agar para siswa bisa 

menjadi lebih cerdas.
94

  

Hypnosis bukan ilmu baru, mistik, atau sarat akan hal ghaib. Hipnosis  

bukan berarti berasal dari barat. Di lingkungan kita juga kaya akan 

fenomena hipnosis ini. Sama halnya dengan mengajar. Mengajar juga bukan 

fenomena baru di lingkungan kita. Sejak dahulu kala banyak pendidikan 

non-formal di lingkungan kita, seperti pondok pesantren dan sebagainya. 

Hal yang pasti, kombinasi antar keduanya akan memberikan efek 

yang lebih memudahkan guru dalam proses mengajar. Bukan hanya guru 

yang merasakan, melainkan juga siswa. Akhirnya, kesediaan guru untuk 
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merevolusi pembelajaran akan memberikan hasil yang bisa memuaskan 

batin seorang guru. Bukan hanya secara lahir.  

Peran seorang guru sebagai fasilitator pembelajaran sangat penting 

dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hypnoteaching pun, guru 

memegang peranan yang sangat penting. Layaknya nahkoda kapal, guru 

sangat menentukan kemana siswa akan dibawa.
95

  

Di Indonesia, hypnoteaching lebih sering disebut dengan dua nama, 

yaitu hypnostudying dan hypnolearning. Tidak ada yang perlu dipusingkan 

dari dua istilah tersebut, karena keduanya mengacu pada arti yang sama. 
96

 

Seorang guru yang mampu mempraktikkan hypnoteaching kepada 

siswa disebut hypnoteacher. Sementara itu, guru yang sudah ahli dalam 

mempraktikkan hypnoteaching disebut master hypnoteaching. Seorang ahli 

hipnotis belum tentu dapat melakukan hypnoteaching dengan benar dan 

efektif, namun seorang master hypnoteaching pasti dapat melakukan proses 

hipnotis dengan benar dan efektif. Dengan kata lain, tidak semua ahli 

hipnotis adalah master hypnoteaching. Namun master hypnoteaching sudah 

pasti seorang ahli hypnotis.
97

 

Berikut ini beberapa pengalaman hypnoteaching yang pernah 

dirasakan oleh siswa sekolah PAUD dan TK: 
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a. Hypnoteaching adalah suatu kondisi kenyamanan yang menjadikan 

siswa tenang dalam mengikuti proses pembelajaran. 

b. Hypnoteaching salah satu kondisi kenyamanan yang membuat siswa 

menerima ajaran guru tanpa perlawanan. 

c. Hypnoteaching adalah suatu kondisi kenyamanan yang membuat siswa 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

d. Hypnoteaching adalah suatu kondisi kesadaran yang semakin 

meningkat, namun tetap berada dalam kenyamanan. 

e. Hypnoteaching adalah suatu kondisi yang menurunkan gelombang otak 

siswa mulai dari beta menjadi alpha dan tetha, sehingga dalam kondisi 

ini siswa menjadi semakin pintar dan kreatif. 

f. Hypnoteaching adalah suatu kondisi yang sepenuhnya mengaktifkan 

pikiran bawah sadar, namun siswa tetap dalam kondisi sadar. 

g. Hypnoteaching adalah suatu kondisi yang membawa siswa menuju 

kondisi anesthesia, yakni sebuah kondisi yang mirip seperti melayang 

hampir tidur atau mimpi di tengah tidur, sehingga siswa berada dalam 

keadaan ini akan aktif menerima pelajaran. 

h. Hypnoteaching adalah kondisi dimana perhatian siswa menjadi sangat 

terpusat, sehingga daya terima pembelajaran meningkat sangat tinggi. 
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i. Hypnoteaching adalah kondisi yang membawa siswa masuk ke dalam 

kondisi trance, yakni sebuah kondisi dimana siswa menjadi lebih 

terfokus sehingga lebih terbuka untuk ajaran-ajaran yang disampaikan. 

j. Hypnoteaching adalah kondisi dimana perhatian siswa menjadi sangat 

meningkat, sehingga terbuka terhadap ide-ide dan saran-saran baru. 

Semua definisi tersebut berdasarkan pengalaman hypnoteaching yang 

dirasakan oleh siswa dan kesemuanya memang benar, karena merupakan 

gejala hypnoteaching  pada umumnya. Akan tetapi, apa yang diungkapkan 

tersebut belum cukup untuk menjawab keunikan hypnoteaching   yang 

tentunya berbeda dengan fenomena-fenomena mental lainnya.
98

 

Pada sisi lain, hypnoteaching  adalah ilmu murni yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini disebabkan proses 

hypnoteaching sama halnya dengan proses komunikasi yang 

menggabungkan sugesti dengan alam bawah sadar siswa. Kesan selama ini 

yang menganggap hypnoteaching tak ubahnya seperti ilmu hipnotis yang 

erat kaitannya dengan ilmu mistik atau ghaib, sebenarnya adalah salah dan 

tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab, bagaimanapun juga, seseorang 

yang mempelajari ilmu hipnotis tidak dianjurkan untuk bertapa atau 

menyepi, membakar kemenyan, melafalkan mantra, puasa, dan sebagainya, 

sebagaimana yang umum dilakukan dalam mempelajari ilmu ghaib atau 
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mistis. Begitu juga guru yang mempelajari hypnoteaching, tidak dianjurkan 

untuk melakukan hal-hal tersebut.
99

 

Dari asal kata, hypnoteaching merupakan perpaduan dari dua kata, 

Hipnosis (mensugesti) dan teaching (mengajar). Jadi hypnoteaching usaha 

untuk menghipnosis atau mensugesti anak didik supaya menjadi lebih baik 

dan prestasi belajarnya meningkat.
100

 

2. Penerapan Metode Hypnoteaching Dalam Proses Pembelajaran 

Karena pikiran anak dominan di gelombang alpha dan tetha, mereka 

mudah terhipnotis oleh apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Mereka 

terhipnosis oleh perilaku orang tua atau kakek-nenek di rumah, tayangan 

televisi, dan berbagai macam game. Berarti mereka pun bisa terhipnosis 

oleh cara guru mengajar, jika guru tau tekniknya. Seorang guru pun bisa 

menghipnosisnya dengan teknik waking hypnosis, yakni hipnosis dengan 

mata terbuka. Beberapa di antaranya yang bisa guru terapkan: 

a. Ciptakan Evironmental Hypnosis 

Hati-hati dalam berperilaku dan bertindak. Guru adalah salah 

satu programmer pembentuk mental murid-murid. Tindakan guru bisa 

mempengaruhi perilaku murid-murid. Upayakanlah bertindak dan 

berkata positif di depan mereka. 
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             (قرا (   44: ال
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, 

sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal 

kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu 

berpikir?.
101

 

 

b. Ciptakan suasana kelas yang menyenangkan 

Pelajari psikologi warna. Ada warna-warna tertentu yang bisa 

meningkatkan gairah belajar dan bekerja, sementara ada warna lainnya 

yang memancing kreativitas. Kelas bisa dicat dengan kombinasi warna-

warni seperti itu, agar suasananya selalu ceria dan bersemangat. 

Selain cat, perlu diperhatikan pula jumlah murid. Sebaiknya tidak 

terlalu banyak agar bisa terawasi dengan baik. Atau ada guru lain yang 

ikut membantu guru mengatur kelas. 

Guru pun bisa memajang karya murid-murid, baik berupa puisis, 

lukisan, cerpen, foto, dan sebagainya di dinding kelas, agar mereka 

merasa kelas itu memang rumah kedua bagi mereka dan betah di 

dalamnya.  

c. Selalu menggunakan kata-kata dan kalimat positif 
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Dari pada mengatakan, “Jangan buang sampah sembarangan,” 

lebih baik kita mengatakan “Anak baik selalu membuang sampah pada 

tempatnya”. Daripada melarangnya melakukan sesuatu, lebih baik 

mengalihkan perhatiannya. Jika ada murid yang memanjat-manjat, kita 

tentu akan khawatir. Daripada melarangnya, lebih baik alihkan 

perhatiannya pada hal yang disukainya. 

d. Memberikan contoh ketimbang menyuruh 

Murid kita mungkin belum tau caranya membenahi lemari 

mainan di kelas yang ia acak-acak. Berilah contoh bagaimana 

mengerjakannya. Berilah contoh salat yang baik dengan cara mengajak 

mereka salat berjamaah, ketimbang mengkritik caranya berwudu dan 

shalat, yang masih salah dimata kita. 

Sebagai guru kita perlu konsisten dalam bersikap. Jika mereka 

melihat kita selalu melakukan hal-hal yang kita kerap perintahkan 

kepada mereka, tanpa disuruhpun cepat atau lambat mereka akan 

berperilaku positif pula. 

e. Mengajarlah dengan semangat 

Tunjukkan kita sebagai seorang guru menyukai pekerjaan kita. 

Dan kita tunjukkan rasa yang mencintai murid-murid.  

Bahasa tubuh sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan 

yang hangat dan kondusif. Komunikasi nonverbal bisa tertangkap oleh 
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bawah sadar murid. Kendati kita berpura-pura senang, namun bawah 

sadar mereka bisa menangkap kesedihan kita. 

f. Hindari memberi label negatif 

Berikan pujian kepada murid kita, karena pujian itu akan 

meningkatkan motivasinya. Jika ada seorang murid mengadu karena 

kerap dikatai “gendut” oleh teman-temannya dan ia merasa sedih 

karenanya, besarkanlah hatinya, “Oke, mungkin kamu memang gendut, 

tapi kamu kan rajin dan pintar... PR mu selalu kamu kerjakan, nilai 

ulanganmu selalu bagus... biar gendut kamu hebat!” 

Apabila ada murid yang merasa malu sebab ditertawakan saat 

menyanyi di depan kelas, karena suaranya dianggap cempreng atau fals, 

besarkan hatinya, “Mungkin kamu memang tidak bisa bernyanyi dengan 

baik, tapi tulisan kamu bagus dan indah. Siapa tahu kelak kamu jadi 

pencipta lagu... nggak kalah hebat kan”. 

g. Bangkitkan minat mereka pada mata pelajaran tertentu 

Sering kita jumpai murid yang menyukai atau tidak menyukai 

pelajaran tertentu. Jika kita ingin murid-murid menyukai pelajaran atau 

materi yang anda berikan, buatlah suasana mengajar menyenangkan dan 

mengajarlah dengan sikap yang ramah dan baik.  

Kalau ini dilakukan, murid yang tadinya membenci mata 

pelajaran tersebut bisa jadi berbalik menyukainya karena menyukai gaya 
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mengajar gurunya. Upayakanlah anda menjadi guru favorit mereka 

dengan selalu menebarkan cinta dan kasih sayang. 

h. Menyertakan games 

Games sangat membantu untuk membuat suasana kelas ceria dan 

kembali fokus. Ketika murid terlihat mengantuk dan mulai bosan, anda 

tarik lagi perhatian mereka dengan games. Begitu pula jika mereka 

berbisik dan sibuk sendiri-sendiri, games bisa membantu mereka untuk 

fokus kembali pada anda, sebelum melanjutkan materi. 

i. Ceritakan kisah-kisah menarik dan menggugah 

Anak-anak selalu tertarik pada hero atau pahlawan. Mereka 

menyukai figur. Ketika mereka memuja seorang figur, perilaku mereka 

akan memodel atau meniru figur tersebut, ini bisa meningkatkan 

motivasi mereka akan masa depan. 

Jika biasanya mereka terpikat dengan kisah Superman, 

Spiderman, Batman, juga robot Transformer, kini ceritakanlah kisah 

nabi-nabi, para syuhada, pahlawan kita, bahkan tokoh-tokoh hebat yang 

masih hidup. Kisah para tokoh bisa menghipnosis dan masuk ke dalam 

bawah sadar anak. Kalau perlu bawa contoh hidup dalam kelas. 

Undanglah seseorang yang berprestasi untuk berbagi kisah pada murid 

anda. Atau ajak murid anda mengunjungi seseorang yang berkharisma 

untuk saling tukar pikiran, atau sekedar mengamati. 
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j. Mendukung cita-cita mereka sejak dini 

Bantu dan ajarkan murid-murid anda menentukan cita-citanya di 

masa mendatang. Saat mereka sudah menemukan obsesi ingin menjadi 

apa, ciptakan suasana seolah mereka sudah menjadi apa yang mereka 

inginkan. Seperti kisah Tiger Wood yang mulai memegang stik golf 

sejak usia dini, di bawah 10 tahun. Saat itu ia sudah diarahkan untuk 

menjadi pegolf pro. Karena tekun berlatih, kini Tiger Wood dikenal 

sebagai pegolf dunia yang tangguh dan kaya raya. Pengalaman Wood 

membuktikan cita-cita seorang anak harus didukung sejak dini. 

Kemudian dorong orang tua mereka untuk mendukung dan 

membimbing mereka ke arah cita-cita yang ingin mereka raih dengan 

menciptakan iklim serupa dirumah, dan menyediakan fasilitas yang 

dibutuhkan anak. 

Dengan cara ini insya Allah mereka semakin yakin dan giat 

menggapai cita-cita mereka. Kalaupun di tengah perjalanan ada yang 

berubah keinginan, dari dokter berubah ingin menjadi penulis, biarkan 
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saja. Ubahlah „gelar‟nya sesuai yang ia inginkan. Tugas kita adalah 

mengarahkan, bukan memaksa.
102

 

Menurut Novian Triwidia Jaya, penerapan metode hypnoteaching 

di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti di bawah ini: 

1) Yelling 

Yelling atau berteriak dipakai untuk mengembalikan 

konsentrasi peserta didik ke materi pelajaran dengan 

meneriakkan sesuatu bersama-sama. Sebaiknya tata cara 

berteriak atau menyahut secara bersamaan tersebut telah 

disepakati sejak awal embelajaran. Hal ini akan mempermudah 

guru untuk mengkoordinasi peserta didik ketika melakukan 

yelling. Ketika guru melihat konsentrasi peserta didiknya mulai 

pecah, ia bisa menggunakan teknik ini untuk mengembalikan 

konsentrasi peserta didiknya. 

2) Jam Emosi 

Jam emosi merupakan jam untuk mengatur emosi. Pada 

hakikatnya, emosi setiap orang bisa berubah-ubah setiap 

detiknya, demikian halnya dengan peserta didik di sekolah. 

Mereka pun memiliki waktu emosi yang berbeda-beda pula. Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu cara supaya mereka tetap dalam 
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emosi yang sama pada suatu waktu. Selain itu, jam emosi juga 

diperlukan untuk melatuh peserta didik untuk menendalikan 

emosinya. 

Jam emosi bisa dibagi menjadi tiga atau empat bagian 

yang ditandai dengan warna atau tulisan yang terdiri atas berikut 

ini. 

3) Jam Tenang 

Dapat ditandai dengan warna hijau atau tulisan „tenang‟. 

Jam ini menunjukkan bahwa peserta didik diminta untuk tenang 

dan berkonsentrasi karena ada materi penting yang akan 

disampaikan oleh guru. 

4) Jam Diskusi 

Dapat ditandai dengan warna biru atau tulisan “diskusi”. 

Jam diskusi ini meninjukkan bahwa pada waktu tersebut peserta 

didik diminta untuk mendiskusikan suatu topic yang baru saja 

dibahas. 

5) Jam Lepas 

Dapat ditandai dengan warna kuning atau tulisan “lepas”. 

Jam ini menunjukkan bahwa peserta didik diminta untuk 

melepaskan emosinya. 
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Peserta didik dapat tertawa, berbicara sebentar dengan 

teman, atau menghela nafas dengan batas waktu tertentu. Hal 

yang perlu diperhatikan adalah guru harus tetap bisa mengontrol 

perilaku peserta didik pada jam lepas agar tidak mengganggu 

kelas lain. 

6) Jam Tombol 

Dapat ditandai dengan warna merah atau tulisan 

“tombol”. Jam ini menunjukkan para peserta didik mengaktifkan 

kondisi aktif belajarnya. 

Untuk bisa menjalankan jam emosi, guru bisa 

berkonsultasi dan berkoordinasi dengan ketua kelas. Dengan 

demikian ketua kelas juga ikut bertanggung jawab untuk 

membuat teman-temannya mengikuti jam tersebut. 

7) Ajarkan dan Puji 

Dalam skala rata-rata, proses pembelajaran menunjukkan 

bahwa anak mengingat 20% dari apa yang mereka baca. Anak 

mengingat 30% dari apa yang mereka dengar. Anak mengingat 

40% dari apa yang mereka lihat. Anak mengingat 50% dari apa 

yang mereka lakukan. Anak mengingat 90% dari apa yang 

mereka lihat, dengar, dan katakan. 



 

 

 

93 
 

 

Melihat skala belajar diatas, perlu bagi guru untuk 

melakukan suatu cara yang membuat peserta didik dapat 

mencapai presentase 90% dalam proses pembelajaran. Cara 

tersebut adalah dengan membuat peserta didik dapat melihat, 

mendengar, mengatakan, dan melakukan. Sebab, dengan saling 

mengerjakan kembali materi kepada teman yang lain, peserta 

didik akan dapat memahami materi pembelajaran yang mereka 

terima sebelumnya. 

8) Pertanyaan Ajaib 

Dalam membentuk sebuah pertanyaan yang bisa 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik, diperlukan suatu 

pertanyaan khusus yang bisa membangun proses pembelajaran, 

meberikan solusi, meningkatkan potensi, dan mengarahkan 

peserta didik. Usaha tersebut dilakukan untuk membuat peserta 

didik menjadi leih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Pertanyaan yang diajukan leh guru disebut sebagai pertanyaaan 

ajaib. Pertanyaan ajaib akan mebuat peserta didik menjadi 

semangat dan termotivasi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan ajaib yang diajukan oleh guru. 

3. Komponen Hypnoteaching  

a. Penanaman Sugesti Positif 
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Sebagai seorang guru, seharusnya mengetahui rahasia dibalik 

pikiran sendiri dan siswa. Pikiran bukanlah hal rumit yang perlu 

diperdebatkan. Pikiran dapat diibaratkan sebagai kendali dari semua 

fungsi tubuh yang berasal dari otak manusia. Jangan membayangkan 

rumitnya neuron yang saling berkaitan dan bersambungan. Namun, 

biarkan bayangan terbawa dalam suasana yang sangat mudah 

menjelaskannya.  

Secara teoritis, ada dua macam pikiran yang sangat 

mempengaruhi kehidupan seseorang. Termasuk guru ataupun siswa. 

Pikiran ini sangat erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang. Kedua pola pikiran ini adalah pikiran sadar dan pikiran 

bawah sadar.  

Secara modelling, pikiran sadar berpengaruh sekitar 12% pada 

tindakan yang dilakukan. Fantastisnya, 88% setiap tindakan yang 

dilakukan berasal dari pikiran bawah sadar. 
103

 

Pemberian penguatan (sugesti) positif kepada anak didik 

merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh 

guru. Menurut Moh.Uzer Usman (2002):  

Pemberian sugesti positif merupakan segala bentuk respons yang 

bersifat verbal maupun nonverbal dan merupakan modifikasi dari 

perilaku guru terhadap perilaku anak didik. Semua itu bertujuan untuk 
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memberikan informasi atau umpan balik kepada anak didik atas 

perilakunya sebagai suatu dorongan.  

 

Ada beberapa bentuk sugesti positif yang perlu diketahui dan 

tentunya untuk diterapkan kepada anak didik kita. Beberapa bentuk 

sugesti positif tersebut sebagai berikut: 

1) Pemberian sugesti positif verbal adalah sugesti yang berbentuk 

komentar yang diucapkan oleh guru kepada anak didik. Komentar 

tersebut diberikan oleh guru karena anak didik tersebut berperilaku 

baik atau memperoleh keberhasilan dalam belajar. Komentar ini 

dapat berupa pujian dan dukungan yanng bertujuan untuk 

mensugesti perilaku anak didik yang sudah baik. Pujian merupakan 

suatu penguatan yang mudah untuk dilaksanakan oleh guru karena 

terdiri dari kata-kata sugesti seperti bagus, baik, benar sekali, dan 

sebagainya. Namun guru juga hendaknya harus tepat dan bijaksana 

dalam memberikan pujian kepada anak didik. Sebab pujian akan 

sangat mempengaruhi anak didik dalam menghapus rasa takut atau 

pun minder. 

2) Pemberian sugesti positif nonverbal terdiri atas berbagai hal berikut 

ini: 

a) Pemeberian sugesti berupa mimik wajah dan gerakan tubuh. 

b) Pemberian sugesti dengan sentuhan. 
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c) Pemberiab sugesti dengan cara mendekati. 
104

 

Al-Qur‟an mengisyaratkan pergulatan psikologis yang dialami 

oleh manusia, yakni antara kecenderungan pada kesenangan-kesenangan 

jasmani dan kecenderungan pada godaan-godaan kehidupan duniawi. 

Jadi, sangat alamiah bahwa pembawaan manusia tersebut terkandung 

adanya pergulatan antara kebaikan dan keburukan, antara keutamaan dan 

kehinaan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi pergulatan antara aspek 

material dan aspek spiritual pada manusia tersebut dibutuhkan solusi 

yang baik, yakni dengan menciptakan keselarasan di antara keduanya. 

Di samping itu, Al-Qur‟an juga mengisyaratkan bahwa manusia 

berpotensi positif dan negatif.
105

 

           
 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya.
106

 

 

Pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada 

potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat 

dibanding daya tarik kebaikan.
107
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b. Keteladanan Pendidik Terhadap Peserta Didik 

Di sekolah figur guru merupakan pribadi kunci. Gurulah panutan 

utama bagi anak didik. Semua sikap dan perilaku akan dilihat, didengar 

dan ditiru oleh anak didik. Ucapan guru dalam bentuk perintah dan 

larangan harus dituruti oleh anak didik. Sikap dan perilaku anak didik 

berada dalam lingkaran tata tertib dan peraturan sekolah. Guru 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mendidikan anak 

didik. Guru mempunyai hak otoritas untuk membimbing dan 

mengarahkan anak didik agar menjadi manusia yang berilmu 

pengetahuan di masa depan. Tidak sedikitpun tersirat di dalam benak 

guru untuk mencelakakan anak didik dan membelokkan perilakunya ke 

arah jalan yang tidak baik.
108

 

Peran seorang guru sangatlah penting dalam membina watak 

anak bangsa melalui pendidikan. Guru harus menyadari bahwa semua 

tindakan yang dilakukannya di kelas akan berimbas pada perilaku siswa 

di lapangan. Oleh karena itu, seorang guru harus melakukan sebuah 

tindakan yang cerdas dalam mengontrol dan mempengaruhi perilaku 

siswanya, yakni salah satunya dengan menerapkan cara belajar 

menggunakan konsep hypnoteaching. Karena metode hypnoteaching 

mampu menciptakan suasana kelas dan iklim belajar yang 
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menyenangkan bagi siswa. Pada prinsipnya, hypnoteaching dapat 

mengubah persepsi siswa terhadap guru yang mengajar, yakni bahwa 

guru menjadi pelindung mereka, dan suasana belajar yang akrab dan 

menyenangkan akan mempermudah siswa dalam menyerap dan 

memahami pelajaran. 

Dari uaraian di atas dapat dipahami bahwa seorang guru adalah 

sumber keteladanan sebuah pribadi yang penuh dengan contoh dan 

teladan bagi murid-muridnya. Guru merupakan sumber kebenaran, ilmu 

dan kebajikan di lingkup sekolah. Tetapi guru sebaiknya 

mengembangkan dirinya tak sebatas di tempatnya mengajar, karena 

masyarakat luas membutuhkan pula keteladanannya. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Penanaman Sugesti Positif Dalam Hypnoteaching Perspektif Psikologi 

Pendidikan Islam 

Hypnoteaching  adalah ilmu murni yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. Hal ini disebabkan proses hypnoteaching sama halnya dengan 

proses komunikasi yang menggabungkan sugesti positif dengan alam bawah 

sadar siswa supaya anak didik menjadi lebih baik dan prestasi belajar siswa 

meningkat. 

Dalam konsep hypnoteaching, guru merupakan seorang hipnotis (orang 

yang meng-hypnosis) murid. Sedangkan murid adalah seorang suyet (orang 

yang ter-hypnosis). Hubungan antara hypnotis dan suyet haruslah dibangun 

sejak awal melalui tahap-tahap hypnoteaching secara runtut. Hal terpenting 

yang termasuk di dalam struktur proses hypnoteaching dan sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan proses hypnoteaching adalah penanaman 

sugesti positif. Penanaman sugesti positif dapat dilakukan guru terhadap anak 

didiknya secara sadar. Sugesti yang dilakukan dengan benar dapat menancap 

dalam pikiran bawah sadar murid dan dapat mengubah mindset ataupun pola 

tingkah laku anak didik sesuai yang diharapkan guru. 



 

 

 

100 
 

 

Pada dasarnya, seorang anak sangatlah mudah tersugesti. Penanaman 

sugesti tidak harus membuat seorang suyet tidak sadarkan diri terlebih dahulu. 

Penanaman sugesti secara sadar dan dilakukan berulang-ulang dapat masuk 

pikiran bawah sadar anak secara efektif.  

Dalam perspektif psikologi pendidikan Islam, guru harus mengerti dan 

memahami peserta didik dan ini merupakan ketrampilan mengajar yang harus 

dikuasai oleh guru. Penanaman sugesti positif dalam dunia psikologi bahwa 

berpikir positif memiliki hubungan yang signifikan terhadap kondisi psikologis 

positif. Orang yang mampu berpikir positif akan memiliki kondisi psikologis 

yang positif dan merupakan manfaat yang pasti akan berdampak baik pada 

peserta didik. Saat seseorang berpikiran positif akan membentuk jati diri baik 

secara moral, skill, bahkan arah hidup yang akan dijalani. Dengan berpikir 

positif akan membuat anak atau peserta didik berusaha untuk senantiasa 

berkarya dan menghasilkan perubahan untuk dirinya sendiri dan orang lain. 

Penanaman sugesti positif dalam Islam merupakan pembiasaan terhadap 

peserta didik untuk selalu berkhusnudzon, ini salah satu akhlak mahmudah 

(terpuji) kepada Allah SWT.  
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Firman Allah : 

                                
Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah 

sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal 

ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 

Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.
110

 
 

Ini merupakan cara jitu yang sempurna dalam menghadapi kehidupan 

yaitu memusatkan pikiran menuju sesuatu yang positif dalam kondisi 

bagaimanapun sebagai ganti dari memusatkan pikiran menuju sesuatu yang 

negatif. Hal itu berarti bahwa berbaik sangka dengan diri sendiri, juga berbaik 

sangka kepada orang lain. 

Penanaman sugesti positif dalam Islam Juga disebut hypnosis berbasis 

spiritual (tasawuf) Islami untuk menanamkan sugesti positif dan 

mengkondisikan psikologi peserta didik. Dengan mengangkat basis spiritual 

yang menekankan pada keagamaan, sugesti yang ditransfer akan diserap lebih 
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lama dibandingkan dengan yang lewat hypnosis biasa. Karena pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan agama seperti mengajak berzdikir. Maka tiap 

mengingat Allah orang yang tersugesti akan terus mengingat sugesti yang 

mereka terima. Sedangkan sugesti yang bisa masuk hanyalah yang bersifat 

positif yang diras benar oleh hati kecil manusia sebagai insan beragama dan 

orang yang ingin berubah menjadi lebih baik dan selalu ingat dengan Tuhannya 

akan dengan mudah tersugesti sesuai dengan tujuan dari hypnoteaching 

perspektif psikologi pendidikan Islam yaitu memberi kompetensi yaitu 

pengembangan diri dan kepribadian serta mengoptimalkan segala kemampuan 

yang ada pada diri sendiri, maka seluruh peserta didik diberikan suasana 

relaksasi agar lebih mudah menangkap cara pemahaman 

pembelajaran.menggunakan hypnoteaching jangan dengan hati yang kaku, tidak 

hanya peserta didik, namun pendidik sebagai hipnotis juga dituntut untuk 

mempengaruhi agar peserta didik bisa merasakan kenyamanan. Susana rileks 

akan sangat berpengaruh pada pentransferan sugesti pada orang lain.  

Dalam dunia pendidikan hypnoteaching akan sangat bermanfaat jika 

pendidik yang menggunakan metode ini harus bisa melepas beban pikirannya 

saat di kelas.       

B. Keteladanan Terhadap Pendidik Dalam Hypnoteaching  Perspektif 

Psikologi Pendidikan Islam  
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Guru adalah salah satu programer pembentuk mental anak didik. Oleh 

karena itu dalam proses pembelajaran anak didik secara tidak langsung akan 

terhipnotis dengan perilaku guru saat mengajar. Kalimat-kalimat positif maupun 

kegiatan-kegiatan positif, selain itu menghindari pemberian label negatif kepada 

anak didik merupakan hal yang wajib dalam metode hypnoteaching, sebagai 

contoh “Oke, mungkin kamu memang gendut, tapi kamu kan rajin dan pintar... 

PR mu selalu kamu kerjakan, nilai ulanganmu selalu bagus... biar gendut kamu 

hebat!” tentunya dengan kalimat seperti ini akan meningkatkan motivasinya dan 

anak didik tentunya akan lebih percaya diri.  

Melalui penguasaan hypnoteaching Guru akan menyadari bahwa semua 

tindakan yang dilakukannya di kelas akan berimbas pada perilaku siswa di 

lapangan. Oleh karena itu, seorang guru harus melakukan sebuah tindakan yang 

cerdas dalam mengontrol dan mempengaruhi perilaku siswanya. Pada 

prinsipnya, hypnoteaching dapat mengubah persepsi siswa terhadap guru yang 

mengajar, yakni bahwa guru menjadi pelindung, teman bermain, teman belajar 

mereka dan barang tentu suasana belajar yang akrab dan menyenangkan akan 

mempermudah siswa dalam menyerap dan memahami pelajaran.  

Hypnoteaching secara garis besar berguna untuk meningkatkan 

komunikasi spiritual antara guru dengan murid yang berdasarkan kasih sayang 

seorang guru terhadap anak didik layaknya orang tua dengan tulus menyangi 

anaknya, sehingga hubungan seorang guru dengan siswa akan lebih berkualitas, 
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karena guru mampu mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi anak 

didik sekaligus menanggulangi berbagai permasalahan tersebut.  Pola pikir 

positif dan membentuk akhlak yang baik merupkan tujuan dari pembelajaran 

dengan konsep hypnoteaching.  

Pendidikan Islam pun dengan jelas bertujuan untuk menyempurnakan 

akhlak manusia sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 

ر    ِم  بعْ    اَنم  َ  مك اه)ق  ا ْخ ر ر (البخ   

“Sesungguhnya aku diutus, tiada lain kecuali untuk menyempurnakan 
akhlak yang mulia” (H.R Bukhari) 

 

Sejalan dengan tujuan di dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pasal 

3 menyebutkan: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan 

memperkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Prinsip hypnoteaching didasarkan pada bagaimana seorang guru 

memberikan contoh yang positif dihadapan anak didik sebagai langkah 
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memasukan sugesti positif. Semua perkataan dan tindakan guru adalah kegiatan 

hypnosis yang akan terpola dalam pikiran bawah sadar anak didik. Maka kehati-

hatian dalam memilih kata dan tindakan sangat diperlukan, karena tanpa 

disadari anak akan merekam melalui pikiran bawah sadarnya. Sungguh tercela 

guru yang mengajarkan sesuatu kebaikan kepada siswanya sedangkan ia sendiri 

tidak menerapakan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini Allah 

mengingatkan dalam firman-Nya: 

             (قرا (   44: ال
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 

melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al 

kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?
111

 

 

Itulah mengapa prinsip utama hypnoteaching adalah melaui perkataan 

dan tindakan seorang guru dan pemasukan sugesti yang dilakukan bertahap. 

Oleh karena itu keteladanan merupakan faktor dominan bagi keberhasilan 

pendidikan. 

 Menurut ahli psikologi naluri mencontoh merupkan satu naluri yang 

kuat dan berakar dalam diri manusia. Naluri ini akan semakin menguat lewat 

melihat. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli psikologi yang mengatakn 
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bahwa 75% proses belajar didapatkan melalui penglihatan dan pengamatan, 

sednagkan yang melalui pendenganran hanya 13%. Dengan demikan, 

pendidikan itu by doing bukan by lips (pendidikan adalah dengan contoh bukan 

dengan verbal). Jika pendidikan adalah melalui contoh atau teladan, maka faktor 

figur menjadi sangatlah penting. Dan figur sentral di lingkungan pendidikan 

adalah guru. Maka dari itu harus mampu menjadi teladan bagi anak didik, mulai 

dari pikiran, ucapan, tingkah laku bahkan hingga ke pakaiannya, semua itu akan 

menjadi media untuk ditiru oleh anak. Ini menunjukan betapa pentingnya 

konsep keteladanan tersebut.  

Dalam kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan Islam 

dapat dikatakan bahwa kegiatan yang diulang-ulang dan bertahap sesuai dengan 

tuntunan dan ajaran agama, ini dinilai efektif dilakukan terhadap anak didik, 

karena memiliki rekaman yang kuat dan kondisi kepribadian yang kurang 

matang, sehingga mereka terlarut dengan kebiasaan yang mereka lihat dan 

dengar dalam kesehariannya. Kemudian nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya 

ini akan termanifestasikan dalam kehidupan selanjutnya. 

Sebagai contoh kelebihan seorang kyai dalam memimpin sebuah 

pesantren adalah karena ia memiliki pamor atau kelebihan yang baik dan 

terkenal  di masyarakat luas. Pamor dan kelebihan itu ia bangun dengan 

keteladanan yang selalu ia lakukan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan 

sesuai antara perkataan dan perbuatan.  
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Seiring dengan itu, kemasyuran dan kepopuleran sebuah pesantren 

ternyata selalu dikaitkan dengan kebesaran dan kepopuleran kyai yang 

memimpinnya baik dimata masyarakat juga para santrinya.  

Konsep keteladanan ini sudah diberikan dengan cara Allah mengutus 

Nabi SAW untuk menjadi panutan yang baik bagi umat Islam sepanjang sejarah 

dan bagi manusia disetiap masa dan tempat.  Inilah kelebihan Rasulullah karean 

Allah telah jelas menyatakan bahwa terdaptsuri tauladan yang baik dalam diri 

Rasul SAW. Berdasarkan firman Allah : 

                     
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

          
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam. 

 

Sehingga dapat dipahami bahwa konsep keteladanan dari guru terhadap 

anak didik serta penanaman sugesti maupun penanaman pendidikan berakhlak 

mulia melalui proses yang bertahap dan sistematis (tidak instan) terhadap anak 
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didik merupakan konsep hypnoteaching dalam pandangan psikologi pendidikan 

Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, penulis mengemukakan 

kesimpulan berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai konsep 

hypnoteaching dalam perspektif pendidikan islam (telaah psikologi 

pendidikan islam) yaitu; 

1. Hypnoteaching dalam dunia pendidikan merupakan improvisasi metode 

pembelajaran dalam upaya optimalisasi kegiatan belajar mengajar yang 

mana dalam penerapannya guru membangun suasana pembelajaran 

dengan anak didik melalui sugesti positif baik dari segi komunikasi serta 

sikap, perilaku, dan tingkah laku seorang guru yang dilakukan secara 

terus-menerus, sehingga sugesti tersebut menancap dalam pikiran bawah 

sadar anak didik. Oleh karena itu anak didik merasa nyaman dan 

mereasa senang dalam suasana pembelajaran. 

2. Kaitannya dengan metode pengajaran dalam perspektif psikologi 

pendidikan Islam, hypnoteaching merupakan metode penanaman 

kepribadian dan  dengan membawa konsep keteladanan yang dilakukan 

berulang-ulang dan bertahap serta sistematis. Ini merupakan cara Allah 

SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panutan yang 
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baik bagi umat Islam sepanjang sejarah dan bagi manusia disetiap masa 

dan tempat. 

B. Saran 

Setelah penulis menganalisa data yang sudah terkumpul dan 

menarik kesimpulan sebagaimana tercantum diatas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Metode hypnoteaching dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

guru pada umumnya, dalam menjalankan peran sebagai guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan cara dan kata-kata yang 

baik. 

2. Dengan skripsi ini diharapkan masyarakat dapat merubah paradigma 

tentang hipnosis yang cenderung negatif dengan cara mempraktekkan 

cara belajar dengan hypnoteaching dengan benar. 

3. Metode hypnoteaching dapat digunakan sebagai media penanaman 

kepribadian yang baik bagi guru di sekolah maupun orang tua di rumah. 
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